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Ärenden 

1. Upprop 

Måndagen den 12 november 2012, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommunbuset, Bålsta 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

3. Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 

4. Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att kommunen ska genomföra en 
medborgardialog om förnyelsebar energi och energisparande 

5. Förslag till berett medborgarförslag om mätning med mera av föroreningar från industrier 
inom Västerskogs industriområde, Bålsta tätort 

6. Redovisning av berett medborgarförslag om insamling och återbruk av kläder och textilier 

7. Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om nyt! kösystem för tilldelning av 
lägenheter i Håbohus AB:s bestånd 

8. Medborgarförslag om ordnande av ett utomhusgym i anslutning till motionsspåret i Viby, 
Bålsta tätort 

9. Information om av representanter för Håbohus AB genomförd studieresa till USA 

10. Delårsbokslut för perioden fram till och med 2012-08-31 

11. Förslag till investeringsbudget år 2013 med plan för perioden 2014-2015 samt förslag till 
budgetstyrprinciper 

12. Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige under år 2013 

13. Förslag till detaljplan för Västerskogs industriområde, Norra, Bålsta tätort, - för antagande 

14. Förslag dels till nya riktlinjer för serveringstillstånd och dels till justerade avgifter för 
serveringstillstånd och tillsyn för försäljning av folköl och tobak 

15. Förslag om timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
områden 
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2012-10-31 

Kommunstyrelsen 

16. Förslag till VA-taxa gällande från och med 2013-01-01 

17. Val av ledamot och ersättare till vakant plats i kommunstyrelsen 

18. Val av ledamot och ersättare till vakant plats i styrelsen för Håbo Marknads AB 

19. Val av ledamot och ersättare till vakant plats kommunfullmäktiges demokratiberedning 

20. Val av ledamot till vakant plats kommunfullmäktiges beredning för "Vision 2030" 

21. Förslag om beviljande av avsägelsen från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Börje Karlsson (FP) 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter fi·ågestunden. 
Sammanträdet direktsänds via lokalradio och lokal-TV. 

I anslutning till sammanträdet utdelas årets stipendiunl från Skolsamfonden. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 KS 20'1116 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att 
kommunen ska genomföra en medborgardialog om förnyelsebar 
energi och energisparande 

Fullmäktige överlämnade 2012-03-26, § 31, förslaget till mi1jö- och teknik
nämnden, för berednlllg. 

Håbo Naturskyddsförening genom. 
medborgarförslaget Energiska Håbo bor. 

har inkommit med 

Förslagsställaren fdreslår att kommunen ska initiera och driva en kam-
. panj/medborgardialog för att sanlla in kreativa ideer om fömyelsebar energi 

och energisparande. En medborgardialog ska stimulera idegivarna att själva 
driva projekt med stöd av konmlUnen. Målsättningen är att ett lO-tal projekt 
ska genomföras. 

JUSTERARE 

Av nämndens yttrade över förslaget, framgår bland arnat följ arde: 

"Milj ö- och teknikförvaltningen anser att det är en intressant ide utifrån 
målsättningen fossilbränslefri konmlUn och kan i handlingsplanen för fos
silbränslefri kommun utreda möjlighetema för ett sådant projekt. Extern fi
nansiering är möjlig att söka. 

Nämndens beslutsunderlag 
Medborgarförslag Energiska Håbobor KS 2011116 2011.217 
KonmlUnfullmäktiges beslut KF § 31, 2012-03-26 
Tj änsteskrive1se 

Nämndens beslut 

L Miljö- och tekniknänmden föreslår konullnnfulhlläktige att bifalla med
borgarförslaget " 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-02-01 
K0l1l111unfullmäktiges bes1nt 2012-03-26, § 31 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-08-27, § 83 
Tjänsteskrivelse 2012-10-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-10-09, § 143. 

Utskottets tillstyrker att förslaget bifalls. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10~22 

KS2011/16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens 
yttrande 2012-08-27, § 83, att bifalla fdrslaget. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Datum 

2012-08-27 

2012 -09- Q 5 

JUSTERARE 

MTN § 83 MTN 2012150 ')IJ\~lIb . 

Medborgarförslag "Energiska Håbobor", medborgardialog kring 
förnyelsebar energi och energisparande 

Sammanfattning 
Håbo Naturskyddsförening genom 
medbcrgarförslaget Energiska Håbobor. 

har inkommit med 

Förslagsställaren vill att kommunen ska initiera och driva en 
kampanj/medborgarctialog för attsamIa in kreativa ideer om fömyelsebar 
energi och energisparande. Tanken är att medborgardialogen ska stimulera 
idegivama att själva driva projekt med stöd av kommunen. Målsättningen är 
att ett ID-tal projekt ska genomföras. 

Miljö- och teknikfdrvaltningen anser att det är en intresslll1t ide utifrån 
målsättningen fossilbräns1efri kommun och kan i halldlillgsplanen för 
fossilbrällslefri kommw1 utreda möjligheterna för ett sådant projekt. Extern 
fmansiering är möjlig att söka. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Energiska Håbobor KS 2011/16 2011.217 
Kommunfullmäktiges beslut KF § 31, 2012-03-26 
Tj änsteskri vel se 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
KommW1fullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

Rej,,,,. 

J ?on - 2&04 

Nr 2012.21 05 
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'* Naturskyddsföreningen 

Medborgarförslag 

Energiska Håbobor 

HABO KOMMUN 
KOMIUImYRaSENS FÖRY,\l miNG 

INKOM 

2011 -02- o 1 
KS DiT ""J.nr 

iNtill:, 

"Starta en I<ampanj/medborgardialog med syfte att samla in kreativa ideer i ämnesområdet 
f6rnyelsebar energi och energisparande bland Håbos eldsjälar, ideer som sedan omsätts i praktiskt 
handlande med eldsjälen som drivkraft och Håbo komnmn som sparringpartner" 

Bakgrund 
Den 17 juni 2008 tog HAbo ko=unfullmäktige beslut om att Håbo skall vara en fossilbränslefri 
kommun till år 2050. För att klara detta mål behöver elf6rbrukningen minskas drastiskt, alla bilar 
drivas av förnyelsebara bränslen såsom biogas, biobränslen eller el samt f6rnyelsebara bränslen ersätta 

fossila bränslen inom alla andra berörda områden. 
Denna samhällsomstälJning berör ju alla medborgare, fOretag och andra aktörer i ko=unen. 
Ju snabbare omställningen sker, desto bättre blir resultatet. 

Medborgarförslag 
l vår kommun finns det säkert många innovativa och kreativa människor, som om de stimuleras och på 
andra sätt uppmärksa=as, kan åstadkomma ideer och konkreta fdrslag på hur de i sin egen vardag 
eller på ett större plan kan minska sin egen energibelastning och även ta fram utrustning eller 
systemlösningar som minskar vårt beroende av fossila bränslen/icke f6myelsebar energi. 

I slutändan kan mänga av dessa ideer, uppfinningar och lösningar skapa nya faretag och/eller nya 

arbetstilJfållen i kommnnen. 

Förslag till npplägg av kampanjen- Energiska Håbobor: 

1. Håbo kOl1ll1lun utser en projektgrupp bestående aven projektledare, en telatisk (projekt)ledare och 
en administratör samt vid behov kanske ytterligare några personer. 



· ~ . 

2. En "Jroj.kiplan tas fram. Förslag till genomfårandetid 2 - 3 år. Projektet fåljs upp genom att det 

finns en stab som finns tillgänglig som "bollplank" för de "medborgarprojekt" som pågår. Deras 

behov får styra hur länge denna struktur skall fmnas kvar. 

3. Projektgruppen tar fram en inspirationstidning som exempelvis innehåller kortare artiklar om 

lokala och regionala inspiratörer, innovatörer och företag och deras insatser får att minska 

energiförbrukningen och om fårnyelsebar energi. Artiklarna kan exempelvis handla om solfångare, 

solceller, vindkraftskooperativ, biogas, biobränslen, passivhus, elbilar, bilpooler eller andra innovativa 

grepp som för utvecklingen framåt. Inspirationstidningen delas nt fiU alla hnshåll och företag i 

kommnnen och innehåller även kallelser till medborgarmöten (se punkt 4). 

4. Ett antal medborgarmöten hålls på olika platser i kommunen i syfte att fånga upp ideer och skapa 

lokala eller kommunövergripande nätverk. Grundtanken är att idegivaren själv (eller tiIIsannnans med 

en grupp) skall driva projektet med stöttning från kommunen. Lämplig målsättning är att minst 10 nya 

projekt med målsättningen minska energiforbrukningen och ställa om till förnyelsebar energi skall 

dras igång. 

Ett medborgarmöte skulle kunna se ut enligt foljande upplägg: 

Klockan 17:00 -19:00 

En bema1l11ad utställning pågår med inbjudna idegivare 
och leverantörer av fårnyelsebara energilösningar Som 
besökarna kan del av. 

Klockan 19:00 - 21 :00 

Temamöte dår projektet Energiska Håbobor presenteras 
och ordet sedan blir fritt för deltagarna att yttra sig. 

5. Projekten drivs av idegivaren och med Håbo kommun som spaningpartner i form av hjälp med 

teknisk vägledning, hjälp med ideutveckling, planering av ekonomi samt hjälp (vid behov) med att 

skapa (gärna kommunövergripande) nätverk eldsjälarna emellan. 

Håbo N atnrskyddsfårening 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERP.R~ 

1// 

/ 

KS § 178 KS 2012/46 

Förslag till berett.medborgariörslag om mätning med mera av 
föroreningar från industrier inom Västerskogs industriområde, 
Bålsta tätort 

Fullmäktige beslöt 2012-04-23, § 41, att överlämna ett medborgarförslag 
med förslag om åtgärder mot föroreningar från industriverksamheter inom 
Västerskogs industriolmåde, Bålsta tätort, till miljö- och teklliknärmlden , 
för beredning. Av medborgarförslaget framgår blaild almat följande: "Ut
ökad produktion vid industrier i Västerskog har ytterligare försämrat miljön 
fur när boende de senaste tre åren. Det berör hälsa och inte bara för vuxna, 
utan även fur att fem förskolor med små ball.lligger i zonen för försärmad 
miljö." Förslag till åtgärder sammarfattas i sex delförslag. 

Nämndens bemölande av respektive förslag 
I nedanstående text bemöts respektive förslag som är listat i medborgarf6r
slaget. 

" 

• Slutet avlopp för respektive industri samt krav på reningsverkför att 
förhindra utsläpp. Krav om uppföljning samt dokumelitation av vatten
k:valite som lämnar anläggningen 

Hela Västerskogs industrio=åde ligger inom verksalnhetsOlmådet för 
konIDlUnalt vatten och avlopp. Alla fastighetsägare som är anslutna till 
konunullalt VA är skyldiga att följa "ABVA - allmärma bestärlUnelser för 
användandet av Håbo komllluns allmärma vatten- & avlopps anläggning". 
Där anges blalld armat att VA-avdelningen inte är skyldig att ta emot spill
vatten som skiljer sig väsentligt från hushållens spillvatten. VA-avdelningen 
har rätt att begära att fastighetsägare kontrollerar sitt spillvatten genom 
provtagningal'. Sådalla krav ställs inte rutinmässigt men kan komma att stäl
las Olll det uppstår problem med ilmehållet i spillvattnet från specifika om
råden. VA-avdelningen har dock i nuläget inga problem, kvalitetsmässiga 
eller andra, med spillvattnet från industriema i Västerskog. VA-avdelningen 
gör därav bedöllmingen att det kommunala reningsverket kall fOlisätta ta 
emot spillvattnet från Västerskogs industriOlmåde i sillnUVarallde form. I 
dagsläget ser VA-avdelningen inte heller några skäl till att ställa krav på 
provtagningar. 

• Dokument samt uppföljning av förbrukning och destruktion av kemikali
er 

Det finns inga industrier i Västerskogs industriOllll"åde som destruerar kemi
kalier. Däremot finns det industder som förbrukar kemikalier. Miljöbalken 
stäl.ler krav på att iniljöfarliga verksanmeter kontinuerligt ska övelVaka sin 
kemikalieförbrukning och vid milj ö avdelningens tillsynsbesök 

. --'~ " 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOI'COLL 

Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 178 KS 2012146 

granskas verksamheternas dokumentation av deras årliga kemikalie
fdrbl1lkrung, Under 2012 utfOr milj ö avdelningen en extra satsrung på tillsyn 
av lruljöfarliga verksamheter i just Västerskogs industriområde då både stör
re samt lrundre verksamheter får tillsynsbesök. 

• En planfär återanvändning av vatten i processen 

Det finns inga industrier i Västersko gs industriOlmåde som släpper ut pro
cessvatten, Benders tillsätter vatten i sin tillverkningsprocess men det vatt
net återcirknleras redan i ett slutet system, 

• Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med 
avseende på kvartssands damm och delgivning till närboende beträffan
deuppmätta värden. Skall fortgå så länge produktion i anläggningen 
pågår. Mätstationerna ska vara placerade i anslutning till närliggande 
bostadsområden 

• Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoendejäretag med 
avseende på cementdamm och sexvärt krom samt andra ohälsosamma 
produkter. Delgivning till närboende beträffande uppmätta värden. Skall 
fortgå så länge produktion i anläggningen pågår. Mätstationerna ska 
vara placerade i anslutning till närliggande bostadsområden 

. De produktionsanläggningar i Västerskogs industriorru'åde SOill hanterar 
gl1lsprodukter där dalllning uppstår är Benders och Combimix. Mätningar 
på kvalisdamm genomförs ur arbetsmiljösynpunkt på blalld annat tl1lckföra
re vid både Benders och Combimix genom att mätare bärs av de anställda. 
Truckföralua är den personalglupp som vistas mest utomhus och mätningar 
på denna glUPP visar inte på att några riktvärden överskrids. 

Både Benders och Combimix har inkommit med redogörelser gällande 
kromimlehåll i cement. Benders leverantör Cementa hänvisar till att all ce
ment som sälj s enligt Kemikalieinspektionens författningssamling ( KlFS 
2009:2) inte får.innehålla mer än2 mg/kg sexvfui krom. Detta innebär att 
kromhalten i ren cement ska vara sarmnaeller lägre än halter enligt riktvär
den för föroreningar vid kfu1sligmarkanvändning. De mätningar som har ut
förts avdagvatten samt lakvatten fi·åli. krossat betongmaterial fi'ån Benders 
indikerar inte heller att kromförekomsten är hög i de material som hanteras i 
verksamheten. 

Miljö avd ehlingen gör bedönmingen att nivåer av sexväli krom och kValis
d8J.mni luften vid Västerskogs industriorru'åde inte ilmebär en risk för olä-

'. genhet'"för mäl1ruskors häisä och 8 e!' i imläget inte att det fnms skäl till att 
stäUak.nlv på vidare lnä'miilgat elleruh'edl1ingar. Miljöavdelningen har även 
nyligen fättat beslut om dettaoc.h besluten liar expedierats till personell som 

;.,. har·'sl?bkåt in: medbötga:ifor.:f;,~{get'dEi.r personen kan överklaga besluten, till 
överprövande ins.tans, 7.. 
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Datum 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÅBO 
KOMMUN· 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 178 KS 2012/46 

Gällande damning så fimis i övrigt ett gällande beslut från år 2000 som sä
ger att Benders ska: 

• Hantera råmaterial så att damningsolägenheter för omgivningen mini
meras 

• Se till att samtliga utsläppspunkter där stoft emitteras är försedda med 
effektiv stoftavskiTjning 

• Körbanor och upplagsytor som regelmässigt används ska vara hård
gjorda och rengöras regelbundet 

Ovanstående punkter följ er milj öavdelllingen regelbundet upp i sin tillsyn, 

För Combinux fInlis ett gällande beslut från år 2003 som säger att sandupp
lag ska vatteubegjutas i sådan utsträcJa.1ing att problem med darmung inte 
uppstår. Detta är något som nuljöavdelningen regelbundet följer upp i sin 
tillsyn. 

o Uppvirvlat damm på grund av tunga lastbilar med stora släp som kör 
för fort på Krajlleden. Deflesta lastbilar som kör sand till Västerskogs
företagen är ej täckta 

Samtllga lastbilar som levererar sand till Combinux är täckta. Bland de last
bilar som levererar sand till Benders är i nuläget 90 % av bilama täckta. 
MiljödelIungen kOJl1lner att se om det är befogat att ställa krav på att 100 % 
av lastbilama ska vara täckta. 

• Här la'ävs åtgärder för att få ned hastigheten. De skyltar med hastig
hetsbegränsningen som finns respekteras ej. Här la·ävs avsmalnad väg, 
rondeller med mera. Dessutom begränsning av tung genomfartstrafik 
via Abergs museu/71 och upp mot Kraftleden. Trafiken skall istället ledas 
via Björnbrovägen och Verkstadsvägen till norra infarten. Enligt uppgift 
från ett'av företagen lämnar va/je dag 100 långtradare fabriken med 
produkter. Till detta k0I171ner tl'afike12 7iled sand och cement som trans
porteras in. Ytterligare ett stort cementjö7'etag finns etablerat så deras 
tunga trafik tillkommer. 

Konsultföretaget Ramböll har fått i uppdrag av Håbo konunun att ta fram ett 
förslag på hur Kraftleden kan byggas om mellan Björnängsvägen och 

Skörbyleden; I uppdraget ingår att utreda om det fnms plats för en gång- och 
cykelväg längs K.raftledE<'n och fars lag på gångväga.r till busshållplatserna 

. ,med övergåP,gsställen ochrefugeL De ska även se om det fU111s plats för en 
, , cirku)ationsplats på dei1;'aktuella sträckan, Handlingen ska redovisas i må- . 

..•.•. i ". nadsskiftetaugusti/septelll.ber. Gatuavaelningens förhoppning är att någon 
l;'. , .•. ; 'i';"'. ,<_" , ;;' ... ~Mgi1r<i.~k\\.~u"lna uttör~s AAderM",t,t~ll,,,l(l'll1Pel uppsättning av någon refug, 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 178 KS 2012/46 

Ramböll kommer också att göra en förstudie och ta fram ett id6förslag på 
sträckan Skörbyleden/Kalmarvägen under året. De stora åtgärdema längs 
Kraftleden hoppas gatuavdelningen ska knmla genomföras under åren 2013-
2015, genom att det avsätts investeringspengar i k0l111uunens budget. 

. Gatuavdelningen kommer inte att göra någon förändring av hastighetsgrän
sema på Kraftleden imlan avdelningen vet vilka traftksäkerhetsåtgärder de 
konuner att utföra. 

Nämndens beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2012-07-11 
- KF § 41, 2012-04-23 
- Medborgarförslag, 2012-04-17 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkärmer förvaltningens svar på medborgar
förslaget enligt ovan och anser därmed det besvarat. 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att överlämna ovanstående svar på 
medborgarförslaget till konununfullmäktige." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-04-18 
Konnnunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 41 
Miljö- och teknilmänmdens beslut 2012-08-27, § 78 
Tjänsteskrivelse 2012-10-0 1 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 144. 

Utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konununfulhnäktiges beslut 

3. Fullfullmäktige beslutar, mot bakgrund av milj ö- och tekniknänmdens 
yttrande, 2012-08-27, § 78, att anse medborgarförslaget besvarat. 
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., KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 78 MTN 2012/61 

Medborgarförslag om mätning med mera av föroreningar från 
industrier inom Västerskogs industriområde 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag gällande Västerskogs industriområde har inkommit till 
Håbo kommun. Av förslaget fi-amgår följande: "Utökad produktion vid 
industrier i Västerskog bar ytterligare försämrat miljön för närboende de 
senaste tre åren. Det berör hälsa ocb inte bara för vuxna, utan även för att 
fem förskolor med sm,å barn ligger i zonen for torsämrad miljö." 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna förslaget till miljö- och 
tekniknänmden för utredning. 

Bemötende av respektive förslag 
I nedanstående text bemöts respektive förslag som är listat i 
medborgarförslaget. 

• Slulet avlopp för respektive industri samt Ja·av på reningsverkför att 
förhindra utsläpp. Krav om uppföljning samt dokumentation av 
vattenkvalite som lämnar anläggningen 

Hela Västerskogs industriområde ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp. Alla fastighetsägare som är ansluhla till 
korrun1+nalt VA är skyldiga att följa "AB VA - allmälma bestämmelser för 
användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- & avlopps anläggning". 
Där anges bland almat att V A-avdelningen inte är skyldig att ta emot 
spillvatten som skiljer sig väsentligt från hushållens spillvatten. VA
avdelningen har rätt att begära att fastighetsägare kontrollerar sitt spillvatten 
genom provtagningar. Sådana krav ställs inte rutimnässigt men kan komma 
att ställas om det uppstår problem med innehållet i spillvattnet från specifika 
områden. VA-avdelningen har dock i nuläget inga pro blem, 
kvalitetsmässiga eller andra, med spillvattnet från industriema i Västerskog. 
VA-avdelningen gör därav bedömningen att det kommunala reningsverket 
kan fortsätta ta emot spillvattnet från Västerskogs industriområde i sin 
nuvarande form. I dagsläget ser VA-avdelIiingen inte heller några skäl till 
att ställa krav på provtagningar. 

• Dokument samt uppföljning av förbrukning och destruktion av 
kemikalier 

Det finns inga industrier i Västerskogs industriområde som deshuerar 
kemikalier. Däremot finns det industrier som förbrukar kemikalier. 
Miljöbalken ställer krav på att miljöfarliga verksamheter kontinuerligt ska 
övervaka sin kemikalieförbrukning och vid miljöavdelningens tillsynsbesök 

Forts .... 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 78 MTN 2012/61 

Forts .... 

granskas verksamhetemas dokumentation av deras årliga kemikalie
förbrukning. Under 2012 utför miljöavdelningen en extra satsning på tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter ijust Västerskogs industriområde då både 
stöne samt mindre verksamheter får tillsynsbesök. 

o En plan för återanvändning av vatten i processen 

Det finns inga industrier i Västerskogs industriområde som släpper ut 
processvatten. Benders tillsätter vatten i sin tillverkningsprocess men det 
vattnet återcirkuleras redan i ett slutet system. 

o Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med 
avseende på kvartssand.s damm och delgivning till närboende 
beträffande uppmätta värden. Skall fortgå så länge produktion i 
anläggningen pågår. Mätstationerna ska vara placerade i anslutning till 
närliggande bostadsområden 

• Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med 
avseende på cementdamm dch sexvärt h·om samt andra ohälsosamma 
produkter. Delgivning till närboende beträffande uppmätta värden. Skall 
fortgå så länge produktion i anläggningen pågår. Mätstationerna ska 
vara placerade i anslutning till närliggande bostadsområden 

De produktionsanläggningar i Västerskogs industriområde som hanterar 
grusprodukter där damning uppstår är Benders och Combimix. Mätningar 
på kvartsdamm genomförs ur arbetsmiljösynpunkt på bland annat 
truckförare vid både Benders och Combimix genom att mätare bärs av de 
anställda. Truckförama är den personalgrupp som vistas mest utomhus och 
matningar på denna grupp visar inte på att några riktväJ:den överskrids. 

Både Benders och Combimix har inkommit med redogörelser gällande 
laominnehåll i cement. Benders leverantör Cementa hänvisar till att all 
cement som säljs enligt Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS 
2009:2) inte får innehålla mer än 2 mg/kg sexvärt krom. Detta innebär att 
kromhalten i ren cement ska vara sarmna eller lägre än halter enligt 
riktvärden för föroreningar vid känslig markanvändning. De mätningar som 
har utförts av dagvatten samt lakvatten från krossat betongmaterial från 
Benders indikerar inte heller att kromförekomsten är hög i de material som 
hanteras i verksamheten. 

Miljöavdelningen gör bedömningen att nivåer av sexvärt krom och 
kvartsdanun i luften vid Västerskogs industriområde inte i1l1lebär en risk för 
olägenhet för människors halsa och ser i nuläget inte att det finns skäl till att 

Falts .... t! 
EXPED1ERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 20122100 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012·08-27 

Miljö- och lekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 78 MTN 2012/61 

Forts .... 

ställa krav på vidare mätningar eller utredningar. Miljöavdelningen har även 
nyligen fattat beslut om detta och besluten har expedierats till personen S011). 

har skickat in medborgarförslaget där personen kan överklaga besluten till 
övetprövande instans. 

Gällande damning så films i övrigt ett gällande beslut från år 2000 som 
säger att Benders ska: 

• Hantera råmaterial så att damningsolägenheter for omgivningen 
minimeras 

• Se till att samtliga utsläppspunk/er där s/oji" emitteras är försedda med 
effektiv stoftavskiljning 

• Körbanor och upplagsytor som regelmässigt används ska vara 
hårdgjorda och rengöras regelbundet 

Ovanstående punkter följ er milj öavdelningen regelbundet upp i sin tillsyn. 

För Combimix finns ett gällande beslut från år 2003 som säger atl 
sandupplag ska vattenbegjutas i sådan utsträckning att problem med 
damning inte nppstår. Detta är något som miljöavdelningen regelbundet 
roijer npp i sin tillsyn. 

• Uppvirvlat damm på grund av tunga lastbilar med stora släp som kör 
för fort på Kraftleden. De flesta lastbilar som kör sand till 
Västerskogsföretagen är ej täckta 

Samtliga lastbilar som levererar sand till Combimix är täckta. Bl811d de 
lastbilar som levererar sand till Benders är i nuläget 90 % av bilarna täckta. 
Miljödelningen kommer att se om det är befogat aU ställa krav på att 100 % 
av 1a.,tbil81na ska vara täckta. 

• Här krävs åtgärder för att få ned hastigheten. De skyltar med 
hastighetsbegränsningen som finns respekteras ej. Här !o-ävs avsmaln.ad 
väg, rondeller med mera. Dessutom begränsning av tung 
genomfartstrafik via Åbergs museum och upp mot Kraftleden. Trafiken 
skall istället ledas via Björnbrovägen och Verkstadsvägen till norra 
infarten. Enligt uppgiftfi"ån ett av företagen lämnar vaJje dag 100 
långtradare fabriken med produkter. Till detta kommer trafiken med 
sand och cement som transporteras in. Ytterligare ett stort 
cementforetagfinns etablerat så deras tunga trafik tillkommer. 

Konsnltföretaget Rarnböll bar fått i uppdrag av Båbo kommun att ta fram ett 
förslag på hur Kraftled.en kan byggas om mellan Bjömäugsvägen och 

Forts .... 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

MiJjö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 78 MTN 2012/61 

FOlis .... 

Skörbyleden. I uppdraget ingår att utreda om det finns plats rör en gång- och 
cykelväg längs Kraftleden och förslag på gångvägar till busshållplatsema 
med övergångsställen och refuger. De ska även se om det finns plats för en 
cirkulationsplats på den aktuella sträckan. Handlingen ska redovisas i 
månadssldftet augusti/september. Gatuavdelningens förhoppning är aii 
någon åtgärd ska kunna ntföras under året till exempel uppsättning av någon 
refug. 

RambölI kommer också att göra en förstudie och ta fram ett ideförslag på 
sträckan SkörbyledenlKalmarvägen under året. De stora åtgärdema längs 
Kraftleden hoppas gatuavdelningen ska kunna genomföras under åren 2013-
2015, genom att det avsätts investeringspengar i kommunens budget. 

Galuavdelningen kOllUner inte alt göra någon förändring av 
hastighetsgränserna på Kraftleden innan avdelningen vet vilka 
trafiksäkerhetsåtgärder de kOmIner att utföra. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2012-07-1 J 
- KF § 41, 2012-04-23 
- Medborgarförslag, 2012-04-17 

Beslut 

L Miljö- och teknilcnänmden godkänner förvaltningens svar på 
medborgarfårslaget enligt OV811 och anser dänlled det besvarat. 

2. Miljö- och teknilcnämnden beslutar att överlämna ovanstående svar på 
medborgarförslaget ti 11 kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
KorrunlU1fullmälctige 
Milj öavdelningen 
VA-avdelningen 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAG$BESTYRKNING tJr2D12.21DO 



Bålsta den 17 april 2012 2012 -04-·1 B 
Medborgarförslag till Håbo Kommun 

/'2- . /2"11 
Ämne: Föroreningar från industrier i Västerskog. 

Bakgrund: 

Utökad produktion vid industrier i Västerskog har ytterligare försämrat miljön för närboende de 

senaste 3 åren. Det berör hälsa och inte bara för vuxna, utan även för att fem förskolor med små 

barn ligger i zonen för försämrad miljö. 

Förslag: 

Begränsa föroreningarna i luft och vatten genom. 

• Slutet avlopp för respektive industri samt krav på reningsverk för att förhindra utsläpp. 

Krav om uppföljning samt dokumentation av vatten kvalite som lämnar anläggningen. 

• Dokumentation samt uppföljning av förbrukning och destruktion av kemikalier 

• En plan för återanvändning av vatten i processen 

• Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med avseende på 

kvartssands damm och delgivning till närboende beträffande uppmätta värden. Skall fortgå 

så länge produktion i anläggningarna pågår. Mätstationerna skall vara placerade i anslutning 

till närliggande bostadsområden. 

• Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med avseende på 

cementdamm och sexvärt krom samt andra ohälsosamma partiklar. Delgivning till närboende 

beträffande uppmätta värden. Skall fortgå så länge produktion i anläggningarna pågår. 

Mätstationerna skall vara placerade i anslutning till närliggande bostadsområden. 

• Uppvirvlat damm på grund av tunga lastbilar med stora släp som kör fort på Kraftleden. 

De flesta lastbilar som kör sand till Västerskogsföretagen är ej täckta. 

Här krävs åtgärder för att få ned hastigheten. De skyltar med hastighetsbegränsning som 

finns respekteras ej. Här krävs avsmalnad väg, rondeller med mera. Dessutom begränsning av 

tung genomfarts trafik via Åbergs museum och upp mot Kraftleden. Trafiken skall istället 

ledas via Björnbrovägen och Verkstadsvägen till norra infarten. Enligt uppgift från ett av 

företagen lämnar varje dag 100 långtradare fabriken med produkter. Till detta kommer 

trafiken med sand och cement som transporteras in. Ytterligare ett stort cement företag 

finns etablerat så deras tunga trafik tillkommer. 

Med hopp om snar implementering av ovan föreslagna initiala åtgärder 

Bilaga, karta 





HÅBO. 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 179 KS 2012/44 

Redovisning av berett medborgarförslag om insamling och 
återbruk av kläder och textilier 

Sammanfattning 
Kouunillllullmäktige överläumade 2012-04-23, § 40, förslaget om insamling 
och åtelhuk av kläder och textilier i stället för att dessa ska kastas och där
med h311ma i soporna, till milj ö- och tekuikuänmdeu, för beredning. 

Av miljö- och teklliknämudens beslut fr31ngår bl311d almat följande: 

"Naturvårdsverket har under 2012 tagit fram en ny nationell avfallsplan. Ett 
av de prioriterade områdena är textilavfallet. I den nya avfallsplanen ger 
man förslag på mål och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier 
och på så vis minska textilavfallet. I Naturvårdsverkets åtgärdsplan ingår 
bland =at. att de kommer att inleda en dialog med textilbrauschen omlllil
jöförbättrande åtgärder vid tillverkning och att tekniken för materialåtervin
ning av textilier behöver utvecklas i Sverige. 

Under 2012/2013 ska avfallsavdelnil1gen revidei'a kO=illlens avfallsplan 
och i arbetet med den kouuner hänsyn tas till den nya nationella avfallspla
nens mål och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdspl311 tas fram för 
att nå de uppsatta målen och riktlinjerna. 

Nämndens beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-04-05 

. - Protokollsutdrag från konllnillllullmäktige, 2012-04-23, § 40 
- Tjänsteskrivelse, 2012-07-13 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkälmer förvaltningens svar på medborgar
förslaget och anser det därnled besv31·at. 

2. Miljö- och tekniknäumden beslutar att överlämna svar på medborgarför
slaget till kommillllullmäktige." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Komlllillllullmäktiges beslut 2012-04-23, § 40 
Miljö- och tekuikuäumdens beslut2012-08-27, § 82 
Tj äusteskrivelse 2012-10-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 146. 

Utskottet tillstyrker att förslaget ska anses besvarat. 
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~ w HÅBO· 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 179 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-22 

KS 2012/44 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KommunfulImäk1iges beslut 

1. Fullmäk1ige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknänmdens 
yttrande 2012-08-27, § 82, att anse medborgarförslaget besvarat. 

fl 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMU~~ 2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTEAARE 

2012 -09- O 5 
MTN § 82 MTN 2012/60 KS Dn( Kel·or 

?Jj (1)!J!.'l.1 .21l1 'Z- _ ~,ot) 
Medborgarförslag om insamling och återbruk av kläder I 
textilfi brer 

Sammanfattning 
Av förslaget framgår bland ailllat följande" I Bålsta idag så har vi inget 
pantsystem där man kan återlämna använda kläder som man sedan kan bryta 
ner, använder fibrerna och skapar nya kläder utav. Istället slänger vi de 
kläder vi inte vill ha och på så sätt så utnyttjar vi inte de resurser vi faktiskt 
har i gamla kläder". 

Förslagsställaren fdreslår att "Håbo korrunun bygger upp en station där man 
kan lämna ifrån sig gamla kläder, där de olika materialen sorteras och sedan 
skickas till en fabrik där de kan bryta ner fibrerna i klädel118 så att de kan 
återanvändas. Om det inte finns några fabriker som skapar nya tyger och så 
att man kan skapa deillla process så är det något som kommunen borde 
fundera på och ha i åtanke". 

Naturvårdsverket har under 2012 tagit fram en ny nationell avfallsplan. Ett 
av de prioriterade områdena är textilavfallet. I den nya avfallsplanen ger 
man förslag på mål och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier 
och på så vis minska textilavfallet. I NaJmvårdsverkets åtgärdsplan ingår 
bland ailllat. att de kommer att inleda en dialog med. textilbranschen om 
milj öförbättrande åtgärder vid tillverkning och att telmiken för 
materialåtervinning av textilier behöver utvecklas i Sverige. 

Under 2012/2013 ska avfallsavdelningen revidera kommunens avfallsplan 
och i arbetet med den kommer hänsyn ta9 till den nya nationella 
avfallsplanens mål och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas 
fram for att nå de uppsatta målen och riktlinj erna 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-04-05 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2012-04-23, § 40 
Tjänsteskrivelse, 2012-07-13 

Beslut 

l. Miljö- och telmiknärDllden godkäilller förvaltningens svar på 
medborgarförslaget och anser det därmed besvarat. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna svar på 
medborgarfdrslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Avfallsavdelningen /co· 

EXPEDIERAD Nr 2012.2104 
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HÅBO KOMMUN 
KO~\\I,UNSTYRElBENS FöRVALTNING 

INKOM 

Medborgarförslag - Kretslop ~ 2012 -04- 05 
:10\'2-' 'k~ 

D .RegN '';' 
I Bålsta idag så har vi inget pantsystem där man kan återlämna an ända kläder\Sp,mman;! t 
sedan kan bryta ner, använder fibrerna och ,skapar nya kläder utav. sta e sang UI2: IiGb 
kläder vi inte vill ha och på så sätt utnyttjar vi inte de resurser vi faktiskt har i gamla 
kläder .. 

Vårt förslag är att vi ska lämna klädernas linjära process bakom oss och att vi istället 
startar ett kretslopp genom att vi bygger upp en station där mari kan lämna ifrån sig 
gamla kläder, där de olika materialen sorteras och sedan skickas till en fabrik där de kan 
bryta mir fibrerfra-i kläderrias,å att,de:kan,åtemnvändas, ,~,., -- ." '''''','---

Om det inte finns några fabriker som skapar nya tyger och så att man kan skapa denna 

process så är d!Ot.1!~gQtsoITIkol11Dl.l!!I.fn,b()rgl'!JU!L4~";'_P~_9~h,hl!J:.~t.q"nlj:e,,-- "''o., ,c'' ",;, ""',,,- _ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Datum 

2012-10-22 
/' 

lfY'fMpJ e_ 1 

JUSTERARE 

KS § 180 KS 2011/203 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om nytt 
kösystem för tilldelning av lägenheter i Håbohus AB:s bestånd 

Sammanfattning 
KomlllUllfullmäktige överlämnade 2011-12-19, § .139, förslaget till kom
munstyrelsen för beredning. Av beredningen ska även synpunkter från Hå
bohus AB, framgå. 

Förslagsställaren föreslår, mot bakgrund av uppfattningen att bolagets nuva
rande "enkö-system" inte fungerar tillfredsställande för tilldelning av lägen
heter till de bostadssökande att. följande system med fYra köer ersätter den 
nuvarande ordningen med "en kö för alla": 

" 
1. Interna kön: Den som redan bor i Håbohus lägenhet och vill byta 

till annan Håbohus lägenhet. 
2. Externa kön: Den som bor eller arbetar i Håbo kommun, men inte 

bor hos Håbohus. 
3. Seniorboende: Den som bor eller arbetar i Håbo och som är äldre 

än 60 år och som önskar seniorlägenhet i Håbo. 
4. Egen kö för Den som varken bor eller arbetar i Håbo kan också få 

köplats, men med lägre prioritet. ( Motsvarande länsvisa bostads
förnledlingar )" 

Syftet med införandet av dessa fYra köer är enligt förslagsställaren att dessa 
skulle ge underlag för en behovsstyrd kommunal byggnation av lägenheter 
inklusive sel'uorlägenheter. 

Av det skriftliga yttrandet från Håbohus AB framgår bland 8lmat följ 8llde: 

"S8lllin8luattning 

Håbohus 8llSer att det kö system som fimls idag är väl funger8llde. Kösyste
met är lätt att förstå, det är lätt att överblicka och det upplevs som rättvist. 
Det är lätth8llterligt för HållOhus personal med liten administration. Vill 
man gynna vissa grupper går det att göra Ut8ll att uuöra olika köer, ett ex
empel är Dalängen där en ålderbegränsning konnner att ulf öras för att gym1a 
seniorerna. Håbohus anser inte att kösystemet bör förändras." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-12-14 
KOilllllUllfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 139 
Yttrande från Håbohus AB 2012-09-17 
Tjänsteskrivelse 2012-09-18 
Arbetsutskottets farslag till beslut 2012-09-10, § 145. 

EXPED1ERt\O· . SIGNATUR UTDRfo.GSBESll'RK!-.JING Nr 2012.3124 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 180 KS 2011/203 

Utskottet tillstyrker att förslaget avslås. 

Kommunstvrelsen behandling av ärendet: 

Arbetsutskottet föreslår följ ande beslutsformulering: "Fullmäktige beslutar 
att inte ge Håbohus AB i uppdrag att förändra bolagets nuvarande kösystem 
för tilldelning av lägenheter och därmed avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 
Werner Schubert (S) med instämmande från Fredrik Anderstedt (S) föreslår 
att styrelsens beslutsförslag till fullmäktige utformas enligt följande: "Full
mäktige beslutar att inte ändra ägardirektivet för Håbohus AB och därmed 
avslå medborgarförslaget." 

Omröstning 
Efter avslutad debatt prövar ordföranden de båda beslutsförslagen, mot var
andra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Schuberts (S) m.fl. yr
kande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att inte ändra ägardirektivet för Håbohus AB och 
därmed avslå medborgarförslaget. 

{ 
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Yttrande om medborgarförs[ag om IJyH kösystem 

Utgangspunkten med ett kösystem för den sökande 

l(Ui\1MUN 
SE\'3 r:-'~!~V~i TNING 

;rl'~'J~~ 

Föl' d<;il SOlll söker en bostad bör kösystemet vara lätt 'lft förstå och Ji"amstå som rättvist. Det 
ska vara lätt att stå i kö samtidigt 501l1, "slentrianköande" ska undvikas för att gynna de med 
störst bostadsbehov. 

Utgångspunkten med ett kösystem för Habohus och Håbo kommun 
Fijr Håbolws börsystclllct V/lra lJtfonnat så att det är enkelt att admillistrera, ellkelt att 
förklara för de sökandesal1lt inte orsakll. en ökad inte m omflyttning. För Habo kommun bör 
även d<; demografiskaaspektern& av kösystelllets utformning beaktas om det ska förändras. 

Nuvarande kösystem 
Nuyarande kösystem bygget på en enkel princip, det finns en kö och d~il som Ilar längst kötid 
anses vara den med störst behov, den får också lägenhetserbjudandet. Systemet är lätt at! 
förklara och enkelt att förstå för de som silker bostad. För aU behålla sin kilplats måste den 
sökande en gål1g per åt uppdatera sin ansökan, detta fdr att öka cha.nsen för de !!kliyt sökande 
med reellt bostadsbehov. Håbohlls administrerar all fönnedling i egen regi och har inte som 
allmännyttan i Stockholm en Separat bostadsför111edling dit bolagen skickar lediga lägenheter. 
r Håbohus bostJjdskö finns il1ga förturer förnlom de S0111 beslutas ElV socialnämnden, För att 
ställa sig i Håbohlls bostadskö måste man ha fYllt 16 år. 

Nnvarande sammansättning av boende i flåbohns 
Boenile hos Håbohus bar följande ålderSSall11llansä1tiling (september 2012) enligt taljande: 

• Il % av dc boende är mellan 18-25 år 
• 50 % av de boende ar 26·54 år 
• 3.9 % av de boende ar äldre äll 55 åL 

HåbQnus synpullIdel" på medborgl\rförs[aget, 

Information till ägaren 
Enligt inedborgarförslag;et slcnHe infdrillldet av 4 köer möjliggöra en mer detaljel'ad 
informationolU vadsolll efterfrågas av de köande. Med nuvarande kösystem kan Håbohus la 
frallluppgifter om: 

• Antal sölcande i kön 
• Alderfördelningen i kön 
• Vad som efterfi·ågas, både vad gäller lägenhetstyp och bostadsområde 

Håbohus bedönUling är alt införandet av 4 köer inte ti"ä,mjar lllöjligheter ati få fram efterii'agad 
information. 

Intern kö 
En intel'n kö syftar till att ge stÖlTe möjlighet till intern omflyttning där kötiden oftast utgörs 
a,v bocndetiden, Många hyresgäster bygger upp en lång kötid utan ett egentligt behov av 

Po;.;!udres$ 
B(lX 24-
746 21 Bal.sla 

13t'söksadress Te!cfofl 
i\'fänsängs!org l 0171-4688 (JO 
B'ålsta 

TdcJa.... Ol'g,-llr E~i10sl Betalning 
OI71~5412.j.· 55-64 ()J~1694 hnl'!..(lhu:,.'i]hnt'ohus.:>c Bankgiro 572-6245 

Pbstgiro 20 1652·5 



bostad vilket går emot utgångspuLlkteLl att gynna de med störst bostadsbehov. En intern kö 
ökar den totala olllsättnil1genav kontrakt eftersom en intei"n omflyttning ger upphov till en ny 
förmedling. Ökad omsättning innebär ökad administration med förmedling men framförallt 
ökade kostnader för Håbohus i form av mer ~tskiktsunderhåIl. Håbohus hyresgäster kan när 
som helst ställa sig i bostadskön. En hyresgäst som ställer sig i bost11dskön direkt efter 
inflyttning har alltså goda möj Iighetcr till en intem omflyrtning efter en tids boende, 
skillliadenl11öt det söm föreslås i medböi'garförslagettir att hyt'esgästenåterigen måste ställa 
sig i kön. Håbohus bedömning är alt en intem kö inte bör införas mot bakgrund av 
resone.ll1tlliget ovan. 

Seniorkö 
Vill man ullderlät!a för senion,r ellerjuniO!'er at! Iii lägenhet kan det lösas genom speciella 
regler för specifika objekt istället för egna köer för olika grupper. Ett exempel på. detta är 
Daläl\gen som får en åldersgräns så enbfili seniorer kan söka. Håbohu$ anser alt en senior
eller juniorkö iI)te bör införas eftersom salJlmii mål kfillnås utan extra köer. 

Externa kön och kö för de som ej bor eller arbetar iHåbo kommun ("utomstaende") 
Enligt medborgarförslaget är syftet att särskilja dessa sökandegrupper och att ge den ena 
gruppen stö11'e möjligheter att Iii hostad. Detta skulle innebära att det för "Ulolllstacllde" blir 
svårare att få en boslad och svårare att etablera sig i Håba. Rimligen blir det fumu svårare fOr 
ari:>etsgivare i kommunen att rekrytera arbetskraft "utifrån" om denna grupp fåt det svårare alt 
hitta bostad. Vill man öka möjligheten för kOJ11ll1l1ninvånal11a och de som arbe!ari Häbo 
kOllUllUn att få bostad kan man ha detla Som kritetie för att få stälIasigi bostadskö istället för 
alt ha flera köer iiled olika prioriteter. Hå.bohu5ser inte varför "utomstående" Skulle vara i 
mindre behov av bostad och anser därmed inte helier att man ska behöva bo e)ler arbeta i 
Håbo kommun för att få ställa sig i bostadskön. Oin Håba kÖl11l1llU1 vill undedätta för boende 
och arbetallde i [-'[åbo kO!l1mu!1 C och c1i\rmed försv~ra för "utomstående") att få bostad bör de 
demografiska effekterna av förslaget utredas noggrannare innan sådan! beslut fattas. 

Generella synpunkter 

l,Jppd~lning meJlallköer 
Om flera köer In1'6rs måste en procentuell uppdelning göras mellan köel11a. Uppdelningen 
avgör h4r stor andel av lägenheternf\ som går till respektive kö. Qm en kö får mål1ga 
lägenJleter får en annan kö mindre, när en blir gynnad blir en annan missgynnad. Någpn måste 
i detta fall avgöra vilket, grupp som har ;;törst behov av bostad. I dagsläget äl' det deil egna 
Rötiden som avgör strikt, vilken grupp den sökande tillhör ilar ingen betydelse. Med nera köer 
blir det delvis en kollektiv bedömning av bostadsbehovet för olika grupper. Hur och vem som 
ska göradem1a bedöl1111ilig måste j så fall klargöras. 

Flera köer 
Hur n)ål1gagrupper ska få egen kö maste avgötas Om fler köer ska införas. Separatiöllskö, 
juniorkö, stlldentkö, seniorkö, kö for "utomstående" och interna kö är exempel. 
GräJlsdragningsprohlematik uppstår då det finns tler gruppe!' som anser sig ha större behov av 
bostad än andra. 

Postadress 
Box'2.} 
7.1621 13;1!:;la 

Besöksadress Telefon T~le'fh." ()rg,_-nr 
Mansiiflgslorg.1 017'-~4688()O ()171~5412·~ 556463-169-1 
GåIsta 

E-post Bcta[ning 
llDhoh.tls.'&.liab()hus.;z;! Bankgiro 572-6245 
~\w1\'.hHbohtls.,~c Postgiro. 20 1652-5 
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Utsatta {lusoner 
I Håbollus ägardirektiv finns med nuvarande kösysfem utrymme föl' enstaka förturer genom 
beslut i socialnämnden, På detta vis kan individer fl'ån alla grupper t'å föliur om det bedöms 
föreligga synnerliga skäL 

Systemets konJplexitet och riittviseaspekten 
Flera köer med oIika procentuppddningar gÖl' systemet mer komplext och svårare att förstå 
och överblicka, Risk fiir ntisströ om fiffel kan uppkomma Oill man inte fiii'Står systemet De 
grupper som neclprioriteras kommer sannolikt inte uppfatta systemet som rättvist. Om flera 
köer införsmåsIe rättviseaspekten hanteras, [-jåbo kommun bör kUlma forsvara vartor en 
grupp ska ha lättare än andra att få bostad. 

Andm jämförbara bolllg 
Att som bostadsbolag ha en kö är inte ovanligt, speciellt inte för mindre bolag. Upplands
Brah,1s SOm ar e(tjämförbart bolag hal' Lex. en kö. Större bolag som Lex. J~rf~Uahus hat mer 
personella l'eSUl'Ser, de lämnar ocksa l(igenheter tiU bostadsfö!1llcdlingen i Stocleholm som kan 
hantera den ökade administration ner köer innebär. 

Sammanfattning 
Hiibohus ansel'att det kösystem som finns idag är väl fUllgerrulde. Kösystemet är lätt att 
förstå, det är lätt alt överblicka och det Llpplevs som rättvist. Det är lätthanterligt lor Håbohus 
personal med liten administration. Vill 11lan gynna vissa grupper går det att göta utan att 
iilföra olika köer, ett exempel är Dalängen där en ålderbegränsning kommer att intOras f6r att 
gynna seniore111u. H.åbohus ariser inte utt kösystemetbUl' fdrändrus. 

Bålsta 2012-09-17 

i~1ats NOl1'brand, VD Håbohus Sören Staat: Ekonomichefi-råbohus 

rostl1dre:ss 
Bax24 
74621 Biibta 

BC$öksRdrl.!S5 Tektbll I'eletbx Org.~lU" 

!vI<ltlSllllgSlOl'g 1 0171"4fiSSOIl 0171"54124 556463"1694 
Bli1sta 

E"ptJSl 1.k:.!nlni.ng 
hnbtlllus:!1 h~lbohll:'.~<! Bankgirö 571·6245 
w\\"\V.h;)bohl~ Postgiro 2Q '651 "5 
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HASO KOM~~UN i 

FÖRSLAG TILL NYTT KÖ-SYSTEM FÖR LÄGENHETER I HÅBO rt!J1~NSJY" ''lf.l, 1;I~t, ;~ FÖRVALTNING I 
HÅBOHUS:<i .~" t lt I 
B k · d. la; I)nr, P"ll,ti a gl un . ''''Il 
Efter samtal med ett stort antal boende personer i Håbo kan jag konstaJel~_!l.tt ____ ~r;!.oj ($'1-<;1 
nuvarande system fOr fOrdelning av lägenheter i Håbo och i Håbobns inte stämmer . , . 
överens med dagens behov av kö-system för Håbo: 
- I Håbohus finns idag 1 enda kö som vem som helst över 18 år, boende i Håbo eller 
boende utanIor Håbo, kan ställa sig i helt gratis med bostadsbehov, ellel· utan att 
konkret bostadsbehov egentligen foreligger. 
- De som inte bor i Håbo, men som arbetar i Håbo har idag ingen egen bostadskö. 
- De som är över 60 år hal" ingen egen kö, vilket leder till att deras behov av kommande 

pensionärslägenheter egentligen aldrig kan prioriteras. 
- Håbohns gör ingen skillnad på byteskö fOr gammal köande, eller fdr de som är nya 

sökande i kön, vi!l{et leder till köerna till lägenheter på Skeppsvägen är ca 10 år. 
Håbohus har idag ett bestånd av ca 1300 lägenheter och en bostadskö på ca 2000 
personer, varav ca 600 personer är äldre än 60 år. 
Håbo kommun förmedlar själva vissa Pomona-Iägenheter i egen administration. 

Samtal har också forts med ett stort antal kommuner som idag har kö-system till sina 
kommunala bostäder som också kan ge beslutsfattare inom sin kommun underlag for 
att kunna ta fram de exakta behoven av lägenheter vid varje tillfälle. 

Mitt forslag till nytt kösystem omfattar 4 olika köer: 
1. Interna kön: Den som redan bOl· i Håbohuslägenhet och vill byta till annan 

Håbohns lägenhet. ' -
2. Externa kön: Den som bor eller arbetar i Håbo kommun, men inte bor hos 

Håbohus. 
3. Seniorboende: Den som bor eller arbetar i Håbo och som är äldre än 60 år och 

som önskar seniorlägenhet iIIåbo. 
4. Egen kö fOr Den som varken bor eller arbetar i IIåbo kan också få köplats, men 

med lägre prioritet. ( Motsvarande länsvisa bostadsförmedlingar) 

Inom varje kö ska finnas exakta uppgifter om vad som söks och hur många personer 
som fruns i varje hushåll. 
Håbohus ska kunna ta ut administrativa avgifter för att administ!·era det nya 
kösystemet ink! underlag fOr behov av nya: lägenheter i Håbo. 

Ytterligare motiv till beslut för genomforande av nytt kösystem: 
Beslutsfattare inom Håbo kommun behöver kunna ta fram de exakta behoven av 
lägenheter vid varje tillfälle. Detta behövs för att Håbo kommun ska kunna ha en 
behovsstyrd kommunal byggnation av lägenhetel'; iuk! seniorlägenheter. En!. HÅRO
statistik per 31 dec. 2010 fanns det då 2.827 st personer som var 65 år eller äldre dvs fler 
än de som då var 9 år eller yngre. 

Slutligen; mitt förslag är till största delen identiskt med hur det fungerar i Järfälla 
kommun och i Järfällahus och den slutliga detaljutformningen kan hämtas därifrån. 

Förslagsställare: 



1 (1) ~HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-10-30 
Vår beteckning 

KS2012/91 nr 2012.3218 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Medborgarförslag om ordnande av ett utomhusgym i anslutning 
till motionsspåret i Viby, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett så kallat utomhusgym ordnas i anslutning 
till motionsspåret i Viby, Bålsta tätort. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2012-10-19. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar överlämna förslaget dels till bildningsnämnden och 
dels till miljö- och tekniknämnden, för respektive nämnds beredning. 

7,6 



Caroline Uttergård 

Från: 

Skickat: den 19 oktober 2012 09:59 

Till: Kommun 

Ämne: Förslag - Motion i Bålsta 

Hej, 

Page l of1 g 

Som ni känner till så har vi ett mycket fint motionsspår uppe i Viby. Under de åren jag bott i Bålsta har 
jag upplevt att nyttjandet av motionsspåret hela tiden ökat, och det följer trenden i samhället i stort. 
Alla våra motionslopp runt om i stor-Stockholm slår ständiga deltagarrekord, och i samma takt som 
gymmen och motionshusen poppar upp som svampar i skogen, ökar antalet motionärer som söker sig ut 
i naturen också. Jag är en av dem. 

Nu finns det många kommuner som slår vakt om detta, och förstår samhällsnyttan av motionerande 
kommuninvånare. Jag vill lämna ett förslag till min kommun som kan öka nyttjandet av Vibyspåret ännu 
mer- Ett utomhusgym. Det är enkelt och billigt, men oerhört effektivt. Det går helt och hållet att 
anpassas efter den budget man sätter. Många motionsgårdar och motionsstråk runt om i stor-Stockholm 
har numera kompletterats med ett "utomhusgym". Vill ni veta mer om vad ett utomhus gym är kan ni 
klicka på länken för exempel. 

http://innerstrengthbl o g. co m /20 10 106 lo il CD o It -uto m h u sgyml 

Med vänlig hälsning 

Kommuninvånare 
2012 -10- 1 9 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 171 

Delårsbokslut 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

/.' 2012-10-22 

A~ /;0 

KS 2012/87 

Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kOlmnunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för 
verksamheten från räkenskapsårets bör j an. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall ilmehålla en redogörelse för verksamheten och resul
tatet får perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma peliod fåregåen
de år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårs
proguos. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2012 
- Tjänsteskrivelse 2012-10-02, reviderad 2012-10-08 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-10-09, § 137. 

Utskottet tillstyrker dels redovisningen och dels förslag till beslut. 

KOlmnunstyrelsens behandling av ärendet: 

Förvaltningschefema för social- skol-, bildnings-, samt, miljö- och teknik
förvaltningen, kOl1l1nenterar respektive nämnds redovisning. 

Med utgångspunkt från de vid dagens sanunanträde redovisade besparingar 
som miljö- och tekniknämnden beslutat om, föreslås att styrelsen ska upp
mana nälllilden att ompröva dessa. Chlistian Ghaemi CMP) tillstyrker fårsla
get. 

Förhandlingama ajoumeras för enskilda överläggningar under tio minuter 
från kl. 16.30. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår att styrelsen fårst prövaT utskottet fårs lag gällande 
strecksats 1-3. Sedan prövas fårslaget om uppmaningen till miljö- och tek
niknämnden - bifall eller avslag. Slutligen prövas utskottets strecksats om 
överlfumlade av delårsbokslutet till kommuufullmälctige. Styrelsen godkän
ner den fåreslaga ordningen fÖl' omröstning. 

Ordföranden konstaterar därefter att styrelsen beslutar i enlighet med utskot
tets strecksatser 1-3. Därefter prövar ordföranden förslaget om att uppmana 
miljö- och teknjknämnden att ompröva beslut'<.de besparingar och finner att 

---------"----~-------- ------,---- ----------- - -r--------------------- "----.---
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 171 KS 2012/87 

styrelsen bifaller förslaget. Slutligen prövas utskottets förslag om överläm
ning av delårsbokslutet till fullmäktige och ordföranden fmner att styrelsen 
beslutar i enlighet med detta. 

Ordföranden prövar därefter utskottets förslag till två fullmäktigebeslut och 
fnmer att styrelsen tillstyrker dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsbokslut för kOlIDnunstyrelsens verksamheter 
och avstämning av konnnunstyrelsens mål. 

2. Styrelsen noterar att nämndema aviserar underskott i sina helårsprogno
ser för 2012 om totalt 10,0 mkr. miljö- och tekniknämndenredovisar ett 
underskott om 4,1 mkr, socialnämnden 1,2, bildningsnämnden ett över
skott om 1,7 mkr och skolnänmden ett underskott om 6,5 mkr. Kom
munstyrelsen redovisar ett överskott om ca 0,2 mkr. 

3. Styrelsen godkänner att en justering av investeringsbudget sker mellan 
bildnillgsnänmden och miljö- och tekniknämnden om 220 tkr. Detta för 
att en ombyggnad av lokaler ska kl111l1a genomföras på gynmasiet 
BCJF, för ökande antalet kämpeelever. 

4. Styrelsen beslutar uppmana miljö- och tekniknfuIDldell att ompröva de 
besparingar som nälIDlden beslutat om inför det nu aktuella delårs
bokslutet. 

5. Styrelsen överlfumlar delårsbokslut per den 31 augusti till kommun
fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Komlllunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige uppdrar till nfuIDldema att åtgärda/minimera redovisade 
underskott i prognosen för helår - 2012. 

2. Konnllunfullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för miljö- och 
tekniknfuIDlden utökas med 220 tkr och att bildningsnfulmden invester
ingsbudget minskas med 220 tkr. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Miljö- och tekniknfulmden 

EXPEDIERAD 

27> 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3098 
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~ HÄBO 

KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 172 KS 2012/40 

Förslag till investeringsbudget för år 2013 med plan för perioden 
2014-2015 samt förslag till budgetstyrprinciper 

Beslutsunderlag 
Förslag till investeringsbudget for år 2013 med plan for perioden 20 14-
2015 samt fdrslag till budgetstyrprinciper, daterat 2012-09-08 
Tjänst~skrivelse 2012-09-06 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2012-09-10, § 138. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

KOllllllunstyrelsens behandling av ärendet: 

Efter avslutad debatt ställer ordforanden utskottets fdrslag till beslut under 
proposition och fuUler att styrelsen dels beslutar och dels tillstyrker detta. 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Joachim Westerlund (M), 
Fred Rydberg (KD) samt Håkan Welin (FP). Carina Lund (M) meddelar att 
ett altemativt forslag till investeringsbudget ska redovisas i samband med 
fullmäktiges behandling av ärendet., 2012-11-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att fdr kOlmnunstyrelsens 
räkning under år 2013 omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp 
på de lån som förfaller till betalning under år 2013 och vid omforhand
linglomplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditinsti

. tutioner. 

2. Styrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslu
tade med stöd av delegering, skall undeliecknas två i forening enligt 
konUllunstyrelsens beslut om filmateckning. 

3. Styrelsen uppdrar till miljö- och tekniknfumlden att under år 2013 redo
visa foljande utredningar/plan: 

I maj 2012 braml 5 avdelningar på Junibackens forskola i Skokloster 
ner. En inhyrd paviljong för en sjätte avdehling var påbyggd och rök
skadades. Nya paviljonger har hyrts in och placerats på intilliggande 
skolgård för verksamheten. Försäkringsbolag är inkopplat och kommer 
att ge ersättning till evakueringslokalema, saneringen och for byggna
tion av 5 avdelmngar, med avdrag för ålder. Exakt ersättning är ärmn 
inte klar. En forsta kalkyl från forsäkringsbolaget tyder på ca 20 mkr. 
En ny modern förskola byggs under 2013-2014. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~IBI~I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 172 KS 20 1 '2/40 

Miljö- och tekniknämnden föreslås redovisa en utredning till kOlllillun
styrelsen under år 2013. Av utredningen ska det framgå tidplan för den 
nya förskolan, hnr förskolan skall utformas, ersättningen från försäk
ringsbolaget, totala kostnader för byggnation av den nya förskolan sanIt 
hur stor andel av den totala kostnaden som kommer att behöva fmansie
ras av kommunen. Vidare ska miljö- och tekniknfullilden redovisa om 
de löpande driftkostnaderna, för den nya förskolan, kommer att föränd
ras jfunfört med ilmall branden. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och nfunnder. 

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsramen 
totalt för investeringsbudget år 2013 om 55 860 tkr, enligt nedan. 

Skattefinansierade verksalllheter 

Miljö- och tekniknämnden 13 650 tkr 

Skolnänmden 2000 tkr 

Bildningsnfulmden 1 100 tkr 

Socialnfullilden 1 860 tkr 

KOlnnmnstyrelsen 1 700 tkr 

Taxefinansierade verksamheter 

Va-verksanlhet 35 550 tkr 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att om
sätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2013 och vid omförhandling/omplacering av kom
munens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

4. Fullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 670 mkr, 

I EXPEDIERAes / 
SIGNATUR I UTDRAGSBESTYRKNING 

I 

Nr 2012.3099 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 172 KS 2012/40 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belopp avser 
befintlig borgensfdrpliktelse om 590 mkr som kommunen har till Hå
bohus AB och beräknad nyupplåning om 80 mkr år 2013 fdr Dalängen. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Miljö- och tekniknänmden 

JUSTERARE EXPEDIERAD :5 Z SIGNATUR, UTDRAGSBESTYRKNING 

fl 

Nr 2012.3099 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-22 

Kommunstyrelsen /' 

(A~ i2 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2011/163 

Förslag till datum och klockslag under år 2013 för kommunsty
relsens arbetsutskotts, kommunstyrelsens och kommunfullmäk
tiges sammanträden 

Följande förslag redovisas: 

SamDlanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott - år 2013: 

Sanunanträdesdag: Tisdag med start kl. 08.30. 

Datum: 22/1,19/2,19/3,7/5,20/8,8/10,12/11. 

SamDlanträdesdagar för komDlunstyrelsen- år 2013: 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. 13.00 (Ändrat av ks till kl.l5.00). 

Datum: 4/2, 4/3, 8/4, 2015, 219, 21110, 25/11. 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige - år 2013: 

Sanunanträdesdag: Måndag med start kl. 19.00. 

Datum: 25/2, 25/3, 22/4,1016 - Skokloster, 23/9, 11111, 16/12. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-10-08 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-10-09, § 134. 

Utskottet tillstyrker föreslagna datum för sarlUllarlträden. 

Konnnunstyrelsens harItering av ärendet: 

YrkarIde 
Car'ina Lund (M) yrkar att konnllUllstyrelsens sanullarlträden ska börja kl. 
15.00. 
Christian Ghaemi (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag om att styrelsens 
sanunanträden ska börja kl. 13.00. 

Olmöstning 
Efter avslutad debatt prövar ordföranden de båda förslagen mot varandra 
och finner att styrelsen beslutar att styrelsens sarmnanträden ska bör j a kl. 
15.00. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRA.GSBESTYRKNING Nr 2012.3097 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2011/18" 

Därefter prövas resterande delar av utskottets förslag till sammanträdestider 
för år 2013 och ordföranden [uUler att styrelsen beslutar i enlighet med re
spektive tillstyrker utskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar, fÖlUtsatt att fullmäktige fastställer föreslagna sam
manträdestider för fullmäktige, att fastställa ovan tider får arbetsutskot
tets och konUllUnstyrelsens S8.J.1Ullanträden under år 2013 med ändringen 
att kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl. 15.00. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfulhnäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslut8.J.· fastställa ovan tider för fullmäktiges S8.J.mnanträ
den under år 2013. 

Beslutsexpediering 
KOl11l11unkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3097 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 173 KS 2011/118 

Förslag till detaljplan för Västerskogs industriområde Norra, 
Bålsta tätort - antagande 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga det planlösa o=ådet för industri 
samt att modernisera gällande detaljplan genom att ta bort prickmark. 
Planen innebär att Bjömängsvägens förlängning byggs ut till lokal gata för 
att försörja den nya industrimarken. 

Detaljplanen har varit ute på sarnråd den 10 juni -19 juli 201l. 
Detaljplanen har varit utställd den 23 januari - 27 februari 2012. Inkomna 
synpunkter ledde till ett antal redaktionella ändringar. 

Planavdelningen anser att plarrförslaget stödjer utvecklingen av Västerskogs 
industrio=åde enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen 
antas. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, upprättad april 2011, rev september 2012 
Planbeskrivning, upprättad april 2011, rev september 2012 
Genomförandebeskrivning, upprättad april 2012, rev september 2012 
Utlåtande och yttranden, daterad 2012-03-26, rev september 2012 
Tjänsteskrivelse 2012-09-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-10-09, § 136. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige antar detaljplan för Västerskogs industrio1111·åde Nona, 
Bålsta tätOIi enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3094 



HÅBO 
KoMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 174 KS 2012/82 

Förslag dels till nya riktlinjer för serveringstillstånd och dels till 
justerade avgifter för serveringstillstånd och tillsyn för försälj
ning av folköl och tobak 

Av socialnämndens beslnt 2012-09-04, § 87, framgår följande: 

"Fullmäktige antog/fastställde 

• nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd, 2004-11-22 § 100. 

o avgiften för tillsyn och servering av folköl, 2002-04-15 § 18 

• taxa för tillsyn enligt tobakslagen, 2003-03-03 § 13 

Ovan beslut föreslås nu att ersättas med nytt förslag till nya riktlinjer för 
serveringstillstånd samt bilaga med avgifter. Detta med anledning av att ny 
alkohollag trädde i kraft 2011-01-01 

Den nya alkohollagen är en omarbetning av tidigare lagstiftning som ansågs 
vara föråldrad och för komplicerad. Vägledande för lagöversynen var att 
hålla fast vid en reshiktiv alkoholpolitik men att samtidigt modernisera och 
förenkla bestänunelserna i alkohollagen. 

Kommunen har enligt 8 kap 9 § Alkohollagen en skyldighet att infOlmera 
om vad som gäller enligt lagen och anslutande författningar. FRI, Statens 
Folkhälsoinstitut har tagit fram en modell för hur de kOlllinunala riktlinjerna 
kan utfannas. Håbo kOlmnuns förslag till riktlinjer är baserade på denna 
modell. 

I bilagan till riktlinjerna har avgiften för tillfälligt tillstånd/är servering till 
slutna sällskap höjts med l % och utvidgat til/stånd avseende lokal, uteser
vering, drycker eller serveringstid sänkts med 4%. Detta för att Håbo kom
mun ska ligga i paritet med övriga konununer i länet. Dessutom, på grund 
av nya alkohollagen, har fyra nya avgifter tillkommit. 

Avgifterna för prövning och tillsyn fornmleras som procentsatser av gäll
ande prisbasbelopp. Prisjustering skajusteras senast en månad efter att nytt 
prisbasbelopp har fastställts. 

Alkohollagen films för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En ut
gångspunkt för Håbo konunun är att skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näril1gspolitiska hänsY!LRiktlinjerna ska tydlig
göra vad som förväntas av den som söker eller redan har ett serverings
tillställd i Håbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING· 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 174 KS 2012/82 

Nämndens beslutsunderlag 
Riktlinjer för serveringstillstånd, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Bilaga till riktlinjer, avgifter, procentsatser av gällande prisbasbelopp, da
terad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Fullmäktiges beslut 2004-11-22 § 100, riktlinjer för serveringstillstånd. 
Fullmäktiges beslut 2002-04-15 § 18 avgiften för tillsyn och servering av 
folköl. 
Fullmäktiges beslut 2003-03-03 § 13 taxa för tillsyn enligt tobaks lagen 

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till nya riktlinjer, 
för serveringstillstånd att gälla från 2012-12-01 och tillsvidare. 

2. Sociahlämnden föreslår fullmäktige att anta förslag till procentsatser 
gällande avgifter föt ansökan och tillsyn att gälla från 2012-12-01 
och tillsvidare. 

3. Socialnämnden föreslår att fullnläktige delegeraT till socialnälmlden 
att fOltsättl1.ingsvis besluta omjusteringal" av riktlinjer för serverings
tillstånd. " 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för serveringstillstånd, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002 
Bilaga till riktlinjer, avgifter, procentsatser av gällande prisbasbelopp, da
terad 2012-08-14, nr 2012.2002 
Socialnämndens beslut 2012-09-04, § 87 
Tj änsteskrivelse 2012-10-0 1 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 142. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag. 

EXPEDIEPAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12.31DD 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 174 KS 2012182 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlIDnunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige atltar socialnämndens forslag till nya riktlinjer, for ser
veringstillstånd att gälla från 2012-12-01 och tillsvidare, i enlighet med 
nämndens beslut 2012-09-04, § 87. 

2. Fullmäktige mtar socialnämndens fOrslag till procentsatser gällande 
avgifter for atlSökatl och tillsyn att gälla från 2012-12-01 och tillsvi
dare, i enlighet med närIDldens beslut 2012-09-04, § 87. 

3. Fullmäktlige delegerar till socialnär1l1lden att fOlisättningsvis besluta 
om mindre justeringar av liktlinjer för serveringstillstånd. 

4. Fullmäktige beslutar dälmed att tidigare fullmäktigebeslut gällmde 
riktlinjer och taxa för serveringstillstånd samt för tillsyn av försälj
ning av folköl och tobak, upphör att gälla fi:ån och 2012-11-30. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING l~r2012.3100 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-04 

Socialnämnden 

SN§ 87 SN 2012/43 

. rli·'l!U KOMMUN 
'··",:'j.'i ;-:-'(~::=.: ~<:.\!j ;-:',)lV,U f'N!NG 

i;~.·~.jlA 

2012 -09- O 7 
KB il<)r R.'J.r< 
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Riktlinjer och avgifter för serveringstillstånd och tillsyn i Håbo 
kommun 

Fullmäktige antog/fastställde 

• nuvarande riktlinjer för selveringstillstånd, 2004-11-22 § 100. 

o avgiften får tillsyn och servering av folköl, 2002-04-15 § 18 

• taxa ror tillsyn enligt tobakslagen, 2003-03-03 § 13 

Ovan beslut fåreslås nu att ersättas med nytt förslag till nya riktlinjer får 
selveringstillstånd samt bilaga med avgifter. Detta med anledning av att ny 
alkohollag trädde i kraft 2011-01-01 

Den nya aIkohollagen är en omarbetning av tidigare lagstiftning som ansågs 
vara fåråldrad och får komplicerad. Vägledande för lagöversynen var att 
hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik men att samtidigt modernisera och 
förenkla bestämmelserna i alkohollagen. 

Kommunen har enligt 8 kap 9 § Alkohollagen en skyldighet att infOlmera 
om vad som gäller enligt lagen och anslutande författningar. FRI, Statens 
Folkhälsoinstitut har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 
kan utformas. Håbo kommuns fårslag till riktlinj er är baserade på demla 
modell. 

l bilagan till riktlinjerna har avgiften för tillfälligt tillstånd/är servering till 
slutna sällskap höjts med 1 % och utvidgat tillstånd avseende lokal, 
uteservering, drycker eller serveringstid sänkts med 4%. Detta för att Håbo 
k01=un ska ligga i paritet med övriga kommuner i länet. Dessutom, på 
grund av nya alkohollagen, haJ fYra nya avgifter tillkommit. 

Avgifterna fOr prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gäll
ande prisbasbelopp. Prisjustering slcajusteras senast en månad efter att nytt 
prisbasbelopp har fastställts. 

Alkohollagen finns får att begränsa alkoholens skadevedmingar. En ut
gångspunkt ror Håbo kommun är att skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Riktlinjerna ska tydlig
göra vad som f6rväntas av den som söker eller redan har ett serverings
tillstånd i Håbo kommun. 
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J (\ I' 'L -1\ O! - i)~t/1~\' \ , N'J I. u·, ,v" l 

V" ./ IV 

UTDRA~SBESTYRKNING •• \. I-Jr2012.22.17 

HADO S~)cIA~'~M. ND 
746 ca BALSTA'". '. 
TELi'.fON 0171- 50\ 

)y 



rnl W HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-09-04 

Socialnämnden 

. SN § 87 SN 2012143 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för serveringstillslånd, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Bilaga till riktlinjer, avgifter, procentsatser av gällande pris basbelopp, 
daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Fullmälctiges beslut 2004-11-22 § 100, riktlinjer för serveringstillstånd. 
Fullmälctiges beslut 2002-04-15 § 18 avgiften ror tillsyn och servering av 
folköl. 
Fullmälctiges beslut 2003-03-03 § 13 taxa ror tillsyn enligt tobalcslagen. 

Beslut 

1. Socialnänmden föreslår fullmälctige att anta förslaget till nya riktlinjer, 
för serveringstillstånd att gälla från 2012-12-01 och tillsvidare. 

2. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta förslag till procentsatser 
gällande avgifter för ansökan och tillsyn att gälla fr'ån 2012-12-01 och 
tillsvidare. 

3. Sociahlätnnden föreslår att fullmälctige delegerar till socialnänmden 
att fortsättningsvis besluta omjusteringar av rilctlinjer för serverings
tillstånd. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

UTDRAGSBESTYRKNING \o.. Nr2012.2217 

H,.7,\[\O SOCI~~ND 
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Förslag till beslut 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-08-14 
Vår beteckning 

SN2012/43 nr 2012.855 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Christina Bryngelsson, Alkoholhandläggare 
0171-52594 
christina.bryngelsson@habo.se 

Förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till nya riktlinjer, för 
serveringstillstånd att gälla från 2012-12-01 oc.h tillsvidare. 

2. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta förslag till procentsatser gällande 
avgifter för ansökan och tillsyn att gälla från 2012-12-01 och tillsvidare. 

3. Socialnämnden föreslår att fullmäktige delegerar till socialnämnden att fort
sättningsvis besluta omjusteringar av riktlinjer för serveringstillstånd. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige antog 2004-11-22 § 100, nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd. 
Fullmäktige fastställde 2002-04-15 § 18 avgiften för tillsyn och servering av folköl. 
Fulhnäktige fastställde 2003-03-03 § 13 taxa för tillsyn enligt tobakslagen. Dessa 
beslut föreslås nu att ersättas med nytt förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd 
samt bilaga med avgifter. Detta med anledning av att ny alkohollag trädde i kraft 
2011-01-01 

Den nya alkohollagen är en omarbetning av tidigare lagstiftning som ansågs villa 
fOråldrad och för komplicerad. Vägledande för lagöversynen var att hålla fast vid en 
restriktiv alkoholpolitik men att samtidigt modernisera och förenkla bestä1l1D1elsema i 
allcohollagen. 

Ko=unen hm' enligt 8 kap 9 § Alkohollagen en skyldighet att informera om vad som 
gäller enligt lagen och anslutande författningIll'. Statens Folkhälsoinstitut (FH!) har 
tagit frlll11. en modell för hur de ko=unalarilct1injema kan utformas. Håbo ko=uns 
förslag till riktlinjer är baserade på denna modell. I bilagan till riktlinjema har avgiften 
för tillfdlligt tillstånd/är servering till slutna sdllskap höjts med 1 % och utvidgat 
tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serverings tid sänkts med 4%. 
Detta för att Håbo kommun ska ligga i paritet med övriga kommuner i länet. 
Dessutom, på grund av nya alkohollagen, har fyra nya avgifter tillkommit. 

Avgifterna fOr prövning och tillsyn fOlmuleras som procentsatser av gällande pris
basbelopp. Prisjustering skajusteras senast en månad efter att nytt prisbasbelopp har 
fastställts. 

Förvaltningens bedömning 
Alkohollagen fmns för att begränsa alkoholens skadeverkninglll·. En ntgångspnnkt för 
Håbo kommun är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller 
näringspolitiska hänsyn. 

Riktlinjerna ska tydliggöra vad som förväntas av den som söker eller redan har ett 
serveringstillstånd i Håbo kommun. 

'-1/ 



Förslag till beslut 2(2) ~HÅBO 
"" KOMMUN 

Datum 

2012-08-14 
Vår betecknIng 

SN2012/43 nr2012.855 

Beslutsunderlag 
- Riktlinjer för serveringstillstånd, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 

Bilaga till riktlinjer, avgifter, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
- Fullmäktiges beslut 2004-11-22 § 100, riktlinjer för serveringstillstånd. 
- Fullmäktiges beslut 2002-04-15 § 18 avgiften för tillsyn och servering av folköl. 
- Fnllmäktiges beslut 2003-03-03 § 13 taxa för tillsyn enligt tobakslagen. 

Beslut expedieras till: 
Ko=unfullmäktige . 

Christina Bryngelsson 
Alkoholhandläggare 

Thomas BrandelI 
Socialchef 
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Ansökningsavgifter 2011 
\ \\ . I, 
kLÅ.. n€ t-S !.-COy\/vVV\,.-i.JI.YL-€J-

Uppsala Tierp Heby"'*"" . : Enköping "'*'7' 

Nyansökan stadigvarande servering till 10 000 I\r 4700 Kr. 8132 Kr 1704.l\r 
allmänheten 

Nyansökan stadigvarande servering till 10000 Kr 4'700'kr 8132 kr 5 99Z kr 
slutna sällskap ; 

Ansökan stadigvarande pausservering 1 712 ~r 
till allmänheten 

Utvidgade tillstånd - drycker 3 000 kr 2300 Kr 4280lcr 4·2801cr 

Utvidgade tillstånd - lolml, uteserve~ng 3000 Kr 2300'Kr' 4280 kr 4280 kr·, 

Utökad serveringstid 3 0001a: l' 1 600 kr· 4280 kr 4280 kr 

i Tillfällig ändring i permanent tillstånd 2000 kr 34Z4kr 

Ändring av datum vid 04-tillstånd 3000 kr 

TIllfälligt tillstånd till allmänheten 12 000 - 8 000 Icr 3100 kr 6848 kr' 5992 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten då 1 600lcr 42801(r 
restauratör med serveringstillstånd 
förestår serveringen 

TIUfällig pausseruering till allmänheten 856 kr 

Tillfälligt tillstånd till näringsverksamhet 8001(r • 800 kr 4281(r 4281(r 
for servering till slutna sällskap 

Tillfälligt tillstånd avseende ideell 800 Kr 800 kr 428 kr Ingen avgift 
verksamhet till slutna sällskap - , 

Cateringtillstånd till slutna silllsl<ap, när , 
såkanden har serveringstillstånd '. 

Cateringlillstånd till slutna sällskap, när , 
söl(anden ej har serveringstillstånd , 

Gemensam serveringsyta 

Provsmalrning, stadigvarande 8:7 .' 

Provsmakning tillfälligt· 8:6 pk! 2 
, 

Ändring av bolagsman eller ombildande 1 000. kr 
av bolag 

_L - ----- - _.-

*) I avgiften igår en tillsynsavgift på 600 kr som betalas tillbaka om ansökan. avslås. (s.k. festivaltillstäncI) 
**) En hanc!.!are 'som både säljer folköl och tobak betalar l 800 kronor 
*.*) Hebys avgifter avser 2009 
."'*') EIiköping tir llya avgifter i april 

Håbo ,:Älvkarleby . 

7704kr BODD ,Kr 

5992kr BOOO,kr 

I 3000 kr 

'. 3000 kr, 

2500 kr 

38521(r 4500 kr 

428 kr 1000 kr 

428 kr 1000 kr 

'3009 kr 

8000 kr 

40001" 

6000 kr 

2000 kr 

'. 

Knivsta 

8200 kr 

B ZOO kr 

2200 kr 

3900lcr 

3900 kr 

9001(r 

900 kr 

----

.Östhammar 

TI\I KF i april 
!b,if'fll' 

.:6,f?C-J'jf 

"3. '-l Q. '-! 
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'32/ 
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Tillsynsavgifter 2011 

Uppsala Tierp Heby 'Enköping Håbo Älvkarleby , Östhammar Knivsta 

Tillsynsavgift detaljhandel med öl 1800 kr 1500 kr" 1000 kr 856 kr*"" 1 284,kr 12001<r .... Fastställs i april 500 kr 

Tillsynsavgift tobak 15001((' 1500 kr' MO I<r 856 kr*"" 11001(1' 12001((' .... 'Fastställs i april 500 kr 

" 
Fast årlig tillsynsavgift för restauranger 3000 kr i 875 kr 1500 k,,- - 1 500 kr ****".. Fastställs i'aplil El svar! 

" 

Till den årliga tillsynsavgiften ; 

kommer en rörlig del beroende på , 
omsättning. 

För Uppsalas . Avgiften Avgiften Avgö'ten beräknas Avgiften beräknas Rörlig avgift Avgiften beräknas 
del beräknas' beräl"'as på . ~erälmas på . på årsomsättning .på årsomsättning berälmas på på årsomsättningar: 
avgiften efter årsomsättning årsomsättning av alkoholdrycker : 32241er -,i 027210" årsomsättning 3000 kr -15 000 ler 
omsättningen av av a1kohol- , a •. all<ohol- 856 kr -12840 kr 3000kr- 8500kr 

-(BSpektive drycker drycker 
. aU\.oholdrycl .. 1000 -GOOD ler ! 1000 -5000 , l<r 
Max avgUt 22 000 

; 
" ,, ___ .L...-. _____ ,.-

*) 1800 kr om en försäljning sker av både fo!l<öl och tobak. 

~ 
~ **) 1 712 kr vid serveringstid efter kl. 01.00 

'0*) avser2010 års priser, ny taxor i april. 

.0.*) Startar verksamheten efter 1 juli reduceras avgiften till 600 kr det året. - Säsollgsöppna försäljningsställen som bedriver 
verksamhet högst fem månader per år har 500 kr i avgift . 

• 'O*') serveringstid till kl. 24,00 
Serveringstid till k1.01.00 
Senare serveringstid 

2000 kr 
3000 kr 
4500 kr 

~; 
~i 

i:: 
::: 
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I 
:;: 
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HAso KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantrMesdatum 

Kommunfullmäktige 2004-11-22 20 

KF § 100 Dn"r KS 2003/101 

Förslag till säi)kt avgift för tiHfälJiga tillstånd för servering av alkohol tm allmänheten 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2003-10-27 § 84, bl. a. avgifter för tillståndsprövning enligt alko-
li önagen.-Avgiflen T6r1TI1falligCtillstan-d-l:5e-stamo'-es-tllI--1-4- %-av-pris-basbelG~j3 et-vllket-f,R. fflotS\lilmr 
ca. 5 500 kr per tillstånd. Vård- och omsorgsnämnden föreslår en sänkning av avgiften till f. n. 3 
500 kr per tillstånd bl. a. mot bakgrund av synpunkter från restaurangägare m. fl. Nuvarande avgift 
anses störa konkurrensen genom att den försvårar för fler än ~n aktör att erhålla ekonomisk lön
samhet för alkoholförsäljning i samband med olika evenemang. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att avgiften för prövning av ansökan 
om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska vara 9% av prisbasbeloppet, avrundat till när-
mast hiigre hundratal, från och med 2004-12-01. - -

Bes lutsunderlag -
1. Protokollsutdrag 2004-09-22 § 48 från vård- och omsorgsnämnden. 
2. . Tjänsteskrivelse 2004-1 0-04. 
3. Protokollsutdrag 2004-11-01 § 117 från kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Yrkanden 

Owe Fröjd (båp) yrkar med instämmande från Nina Lagh (m) och Lars-Göran Bromander (s) dels 
. bifall till styrelsens förslag -till beslut dels att följande tillägg fastställs: 

"2 Fullmäktige beslutar att uppdra till vänd- och omsorgsnämnden att utreda möjlighet till och 
konsekvenser av samt redovisa förslag till beslut om att avgiften för- prövning av ansökan 
Dm tillfäiligt serveringstillständ för alkohol till allmänheten ska vara 4,5% av prisbasbelop
pet, avrundat till närmast lägre hundratal, för näringsidkare som inom Håbo kommun som 
har serverlngstHlst?<nd." . 

Ingemar Nordström ·(misam) yrkar bifall till styrelsens förslag tiil beslut. 

Propositionsordning 

Efter avslutad debatt prövar ordföranden styrelsens och Fröjds (båp) m. fl. tilläggsyrkande, var för 
sig och konstaterar att fullmäktige beslutar enligt dessa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att avgiften-för prövning av ansökan 0111 tillfälligt serveringsliII-
stånd för alk",hol till allmänheten ska vara 9% av prisb-asbeloppet, avrundat till närmast lägre 
hundratal, från och med-2004-12-01 och tillsvidare. 

Justerare 
<.:Db 

'/ ;' 

-V 
Utdragsbest)'rkande L/\j 



HAso KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdarum 

Kommunfullmäktige 2004-11-22 21 

KF § 100 forts. Dnr KS 2003/101 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till· vård- och omsorgsnämnden att utreda möjlighet till och 
. konsekv~nser av samt redovisa förslag till besll!t om att avgiften för prövning av ansökan om . 

tillfälligt serveringstillstånd för alkohol till allmänheten ska vara 4,5% av prisbasbeloppet, 
avrundat till närmast lägre hundratal, för näringsidkare som inom Håbo kommun har ser
veringstitlstånd:Nämnden1:lppmanas-att-redovisa ~lredn-ingStltdfaget-medf(jfsla§-tilH3esl~t, 
om möjligt, i samband med fullmäktiges nästa sammanträde, 2004-12-13. 

Beslutet expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerare 

r?0 
Utdragsbestyrf,ande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTflÄDESPRorOKOLL 
Kommunfullmäktige Sammanträdesdafum 11 

\ 
Justerandes sign 

20020415 

KF§ 18 Dm: KS 2002/0033 

Förslag - tillsynsavgift för försäljning och servering av folköl 

Föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Handlingar 

1. Protokollsutdrag 2002 02 12 § 2 från socialnämnden med bilaga. 
2. Protokollsutdrag 2002 03 18 § 36 från kommunstyrelsen. 

Beslut 

1. Fastställa avgiften för tillsyn av den som har serveringstillstånd och av 
den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med 
öl till 800 kr! år Doll tillstånd. 

2. Avgiften gäller från och med 2002 06 01 och tillsvidare. 

Beslut till: Sooiahiämnden 

11 
Utdragsbestyrkande 
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HABO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

20030303 19 

KF§ 13 Dnr KS 2003/6 

Tillsyn och taxa enligt tobakslagen (SFS 1993:581) 

Enligt tobakslagen gäller från och med 20020701 att kommunen har registre
ring och tillsyn över försäljning av tobak till allmänheten. Kommunfullmäktige 
beslutar om vilken nämrid som skall handha uppdraget. 

Tekniska nämnden föreslår 2002 1203 § 102 at! tillståndsnämnden skall skö
ta delta. 

Handlingar 

1. Utdrag urtobakslagen (SFS 1993:581). 
2. Skrivelse från Statens folkhälsoinstitut, 2002 06 20. 
3. Förslag till tillsyn och taxa, 2002 11 20. 
4. Protokollsutdrag -tekniska nämnden 200212 03 § 102 
5. Protokollsutdrag från KSAU 2003 01 27, § 35. 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2003 02 12, § 29. 

Beslut 

1. Uppdra till tillståndsnämnden alt utöva tillsyn enligt tobakslagen (SFS 
1993:581). 

2. Anta taxa enligt tobakslagen § 12 I enlighet med tekniska nämndens 
förslag 20021203 § 102. 

Beslut till: MIljö- och tekniknämnden 

Utdragsbestyrkande 



TOOG,\ enligt Tobakslagen(1993:S81} 

En kommun får med stöd av 19a § tobakslagen ta ut avgift för sin tillsyn enligt 
tobakslagen av den som bedriver näringspliktig verksamhet med tobaksvaror enligt § 
12 a 
Tekniska förvaltningen, miljö- och samhälfsbyggnadsavdelningen bedriver tilfsyil 
enligt tobakslageri -

Därför föreslås följande taxa ?tt gälla för tillsyn enligt to bakslagen 

1 § avgift enligt denna taxa erläggs för tHlståndsnämndens verksamhet enligt 
tobakslagen. 

2§ Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror. 

Avgifter 
3§ 
Arlig avg ift för tillsyn av verksamheten 

Handläggning avanmälan av försäljning av tobak 

Handläggning avanmälan av försäljning av tobak, 
inktusive ett tiUsynsbesök. 

Övrig tillsyn över näringsidkare som säljer tobaksvaror 

Arsavgiften betalas efter anmodan och avser kalenderår. 
Tlmavgift och anmälningsavgift debiteras i efterskott. 

Nedsättning av avgift 

1100 kr/år 

550 kr 

1100 kr 

limavgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får tiiiståndsnämnden - med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter- sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 

Denna taxa träder i kraft 2002-.. ~ ... 

I 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS 2011/72 

Förslag dels till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom mil
jöbalkens och strålskyddslagens område och dels till ändrad 
timtaxa 

Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 77, framgår bland an
nat följande: "Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens Olmåde fastställdes av konnnunfullmäktige 2011-06-13 
och beslut om revidering av bilaga 2 beslutades vid sannnanträdet 
2011-11-07. 

Miljöavdelningen ser ett behov att göra vissa revideringar i de inledande be
stfumnelserlla, bilaga l samt bilaga 3. 

Samtliga föreslagna revideringSl· redovisas nänmdens beslut: 

Miljö- och tekniknänmden får, genom delegation, för varje kalenderår be
sluta att höja timavgiftema med en procentsats som motsvarar de tolv senas
te månadernas förändring i konsumentprisindex. Basmånad för uppräkning 
är september 2009. Enligt förslag till revidering ska indexhöjningenmotsva
ra förändring fördelat av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och löne
kostnadsindex (till en del av 75 %). Basmånad för uppräkning blir septem
ber 2012, såvida ny timtaxa enligt Slmat fcirslag antas. 

Av milj ö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 76, framgår bland an
nat att nfulmden föreslår att timtaxan för tillsyn inom rubricerade områden 
höjs från 800 kr/tUll till 850 kr /tim. Detta bland Slmat för att sträva mot att 
uppnå den av Sveliges Kommuner och Landstulg, SKL, beräknade snitt- . 
kostnad bland landets kOlIDlluner, som uppgår ti1l41 % jänlfört llled för 
Håbo konmlUns delilmebärande en konstandstäckningsgrad på 3 O %. 

SKL uppmuntrar generellt konnlluner att öka kostnadstäckningsgraden för 
myndighetsutövning. " 

Nänmden föreslår dels att den reviderade taxSll Slltas och dels att föreslagen 
tUlltaxa fastställs. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknfulll1dens beslut 2012-08-27, § 77 
Miljö- och tekniknfulll1dens beslut 2012-08-27, § 76 
Förslag till reviderade inledande bestänmlelser 
Förslag till reviderad taxebilaga l 
Förslag till reviderad taxebilag 3 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 142. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRKNING 

il/{ I JJiYl C~ I 
Nr 2012,3102 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 175 KS 2011/72 

Utskottet tillstyrker näumdens förslag. 

'Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antar reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal
kens och strålskyddslagens område, i enlighet med miljö- och teknik
nämndens förslag 2012-08-27, § 77. 

2. Fulhnäktige 8{ltar reviderad timtaxa för prövning och tillsyn inom mil
jäbalkens och strålskyddslagens område, i enlighet med miljö- och tek
niknämndens förslag 2012-08-27, § 76. 

3. Fullmäktige beslutar att beslutade förändringar gäller från och med 
2013-01-01 och tills vidare. 

~/ 
EXPEDIEHAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKI~ING 

jfz I t! Jt-j (Jr;, I 

Nr2012.31D2 
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HÅBO 
KOMMUN 

•••• 'e ; .. :. ~ ; ••••••• 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTEAARE 

MTN § 77 MTN 2012187 

,Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område 

Sammanfattning 
Båbo kommuns gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område fastställdes. av kommunfullmäktige 
2011-06-13 och beslut om revidering av bilaga 2 beslutades vid 
sammanträdet 2011-11-07. 

Miljöavdelningen ser ett behov att göra vissa revideringar i de inledande 
bestämmelserna, bilaga 1 samt bilaga 3, 

Samtliga föreslagna revideringar redovisas nedan i denna skrivelse: 

Inledande bestämmelsema 
Enligt § 8 får miljö- och tekniknämnden för varje kalenderår besluta att höja 
tirnavgiftema med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månademas 
förändring i konsumentprisindex, Basmånad för uppräkning är september 
2009. Enligt förslag till revidering ska indexhöjningen motsvara förändring 
fördelat av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex 
(till en del av 75 %). Basmåmd för uppräkning blir september 2012, såvida 
ny tirntaxa enligt ailllat förslag antas, 

Bilaga 1 
Tillsyn av strandskyddet ska debiteras med timavgifteL 
(fanns ej med i taxan förut) 
Tillsyn av hygieniska behandlingslokaler som innebär risk för blodsmitta 
(ex akupunktur, piercing) ska debiteras med tirnavgifteL 
(fast årlig avgift motsvarande 3 h förut) 

lOh 
15 h 

Tillstånd för inrättande av vattentoalett till sluten tank, 4 h (förut 3 
h)Tillstånd för inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-25 pe 
Tillstånd för inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-100 pe 
Tillstånd för inrättande av gemensam avloppsanordning för 101-200pe 20 h 
(timavgifter tidigare) 
Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett för högst 5 pe 
Inrättande av avlopp s anordning ntan vattentoalett för 6-25 pe 
(3 h för båda dessa förut) 
Inrättande av latrinkompostering, 
Inrättande av urinseparerande förmultnings-, torr-, förbrännings
eller eltoalett 
(2 h för båda dessa förut) 

Forts. '" 

'K 

7h 
10 h 

lh 
lh 

EXPEDIERAD SIGI~ATUR hTI16~\'lffilerMm_ndarf 

It 11J I 
di 80 aI.LSTA'",""<.·' 

RegN 

;:w \ 1- _'2-")'"16 

Nr 2012.2099 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämndell 

JUSTERARE 

MTN § 77 MTN 2012187 

FOlis ..... 

Nya tillägg för tillsyn av befIntliga enskilda avloppsanläggningar: 

Inspektion av anläggning 2h 

Förläggande att vidta åtgärder för bristande anläggning 2h 

Förbud att släppa ut avloppsvatten 2h 

Utredning av klagomålsärenden timavgift 

Årlig avgift för tillsyn av tJiinireningsvetk eller annBl1 2h 
anläggning (tex markbädd med fosforfallning) med 
behov av kontinuerlig skötsel 

Extra tillsyn av minireningsverk timavgift 

Nya tillägg för tillståndsprövningar av enskilda avloppsBllläggniogar: 

• För prövning av ansökm som irikommit till följd av tillsyn reduceras 
avgiften med två timmars handläggningstid om kompletta 
ansökningshandlingar inkommit senast tre månader efter tillsynsbesöket. 

• För ansökBll som innehåller fackmannamässig konsultutredning 
reduceras avgiften motsvarBl1de två tinunars hmdläggningstid. 

• Om prövning leder till att Bllsökan avslås tas en timavgift ut fdr nedlagd 
handläggningstid i ärendet, 

Ändringar gällBlJde prövning och tillstånd enligt renhållningsordningen: 

Kompostering av köksavfall från en- och tvåbostadshus 

AnsökBll om fdrlängt slamtömningsintervall (inkl besök) 

Uppehåll i sophämtningen vid permment- och sommarbostad 

Ansökan om ändring av hämtintervall utan kompost 

Bilaga 3 
Tillsyn enligt strålskyddslagen ska debiteras med timavgifter. 
(fast årlig avgift motsvarande 3 h fdrut fdr solarieverksBlllheter) 

Beslutsunderlag 
• Reviderade inledmde bestämmelser 
• Reviderad taxebilaga l 
• Reviderad taxebilaga 3 

FOltS .... 

Förslag 
lh 

2h 
1h 

lh 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG. 

Tidigare 

ingen avgift 

lh 

0,5 h 

0,5 h 

Nr 2012.2099 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 77 MTN 2012/87 

Forts .... 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknärrulden föreslår konmlUnfullmäktige att anta 
reviderade delar i taxan för prövning och til.lsyn inom miljöbalkens- och 
strålskyddslagens område enligt medföljda bilagor att gälla från 
2013-01-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Milj öavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

f IlIJI 
Nr 2012.2099 



HÅBO 
KOMMUN 

........ , 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 .. " ..•.. , .... 

Miljö- och tekniknämnden 'c ''';''~;,~'ic~:~~5;; ji,;~~~ (tll!G 

JUSTERARE 

MTN § 76 MTN 2012/86 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens områden 

Sammanfattning 
Enligt 27 kap l § miljöbalken är det kOlmnunema själva, genom 
kommunfullmäktige, som utfardar bestämmelser om avgifter för prövning 
och tillsYn, enligt miljöbalken. Kommunerna är inte skyldiga att ta ut 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken men regeringen har i 
propositionen om miljöbalk (prop 1997/98:45) uttryckt att tillsynen över 
hela miljöbalkens område bör vara avgiftsfinansierad så långt som möjligt. 

Vidare anges det i propositionen att vid berälmingen av avgiftsuttaget får 
alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger uppbov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, 
personalomkostnader (pensionskostnader), material, utrustning med mer. 
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader och 
administrationskostnader. 

På samma sätt är det korrununfullmäktige som utfårdar bestämmelser om 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen samt tillhörande förordningar 
och föreskrifter som reglerar kommunal tillsyn, 

Kostnadstilckning 
SKL har i rapPoli från 2011 uppskattat att medlet för kostnadstäckningen 
för miljö- och hälsoskyddstillsyncll i samtliga Sveriges kommuner under 
2010 var 41 %. I Håbo kommun är kostnadstäckningen för miljö- och 
hälso skyddstillsynen år 2012 ca30 %. SKL uppmuntrar generellt 
kommuner till att öka sin kostnadstäckning för myndighetsutövning. 

Jämförelse av timlaxa 
I Håbo kommun är timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område för närvarande 800 kr. Miljöavdelningen har gjort 
enjämförelse av timtaxan mot andra kommuner kring Mälardalen och en 
sammanställning redovisas i denna skrivelse. 

Forts .... 

EXPEDIERAD Nr 2D12,2098 



HÅBO 
KOMMUN 

. .;.:-. _ .. -..... 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012··08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 76 MTN 2012186 

Forts .... 

Kommun Trmta,," Ev kommentar 
Enköping 823 
Knivsta 820 Ska höja till 2013 
Heby 840 Ska indexreglera till 2013 
Upplands-Bro 820 
Sigtuna 880 
Upplands Väsby 964 
Ekerö 875 
Strängnäs 853 
Medel 859 

Uppsala kommun har en timtaxa på l 080 kr och har inte tagits med i 
jämförelsen då deras relativt höga taxa påverkar medlet så pass mycket. 

Miljöavdelningen kan konstatera att Håbo kommuns timtaxa på 800 la är 
relativt Jågjämfört med andra kommuner i regionen och föreslår därav en 
höjning till 850 la. Detta går även i linje med alt öka kostandstäckningen för 
milj ö- och hälsoskyddstillsynen vilket är förenligt med vad som är utrjiClct i 
milj öbalkspropositionen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2012-07-11 

Beslut 

1. Milj ö- och tekniknärnnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
timtaxan :får prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område till 850 kr från och med 2013-0 l-O l och tills 
vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmälctige 
Milj öavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESl1'RKNING 

ff; 11J I 
Nr 2012.2098 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

JUGTf.RARE 

KS § 175 KS 2011/185 

Förslag till VA-taxa, att gälla från och med 2013-01-01 

Fullmäktigefastställde 2011-12-19, § 145, nu gällande taxa. 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 75, framgår följande: 

"En VA-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och utta
get av V A-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA
huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervall. 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekonomiska konse
kvensema av planerade investeringar för åren 2011-2015, och simulerat 
fram vilka årliga intäk1er som behövs för att uppnå en ekonomi i balans 
2014. Inom VA-verksamheten i Håbo kommun pågår stora investeringspro
jekt och under de konnnande 4 åren kommer avdelningen investera ca 100 
mkr. Eftersom inga fastigheter i nuläget beräknas anslutas de nännaste åren, 
ska hela konsekvensen av de planerade investeringarna finarlsieras via bruk
ningsavgiftema 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-07-04, Bilaga 2 

- Förslag till VA-taxa daterad 2012-07-04, Bilaga 3 

Nämndens beslut 

l. Miljö- och tekniknännlden föreslåT att kommunfullmäktige antar förslag 
till V A-taxa, bilaga 3, att gälla från l j anuar·i 2013 och tills vidar·e." 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknfumldens förslag till beslut, 2012-08-27, § 75 
Bakgrund, VA-taxa 2013, bilaga 2 
Förslag till VA-taxa att gälla från och med 2013-01-01, bilaga 3 
Tj fulsteskrivelse 2012-10-03 
Al:betsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 140. 

Utskottet tillstyrker nfunndens förslag. 

I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNI!\IG Nr 2D12.31D3 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-10-22 

Kommunstyrelsen 

KS § 116 KS 20111185 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta fdrslag till VA-taxa, bilaga 3,(Mtn hid nr 
2012.1809) i enlighet med milj ö- och tekniknämndens beslut 2012-08-
27, § 75, att gälla fi'ån 2013-01-01 och tills vidare. 

fi~ 

/0 

JUSTERARE . I EXPEDIERP.D ---S-,G-NA-tu-R,---UT-DP-"'-GS-BE-S1Y-RK-NI-NG-----N'-2-012-,3-'0-3 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 
i 1.1:1:80 1~\.OrIiMUN 

I(O:,{!,IU"!STV?,~_ Sf.~6 ~':)RV?.LTN1NG 

MTN § 75 MTN 2010/81 2012 -09- 05 

VA-taxa gällande från 2013-01-01 1!~ '~~._Zo:~~'a( 

JUSTERARE 

Sammanfattning 
En V A-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget 
av V A-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmalll1en 
ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervalL 

WSP har på uppdrag av Håbo konunun analyserat de ekonomiska 
konsekvensema av plal1erade investeringar för åreli 2011-201.5, och 
simulerat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i 
balans 2014. f110m VA-verksamheten i Håbo konunun pågår stora 
investeringsprojekt och under de komn1ande 4 åren kommer avdeh1ingen 
investera ca 100 mkr. Eftersom inga fastigheter i nuläget beräknas anslutas 
de nfumaste åren, ska hela konsekvensen av de planerade investeringarna 
finansieras via bruknings avgifterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-07-04, Bilaga 2 

- Förslag till VA-taxa daterad 2012-07-04, Bilaga 3 

Beslut 

l. Mjljö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag 
till VA-taxa, bilaga 3, att gälla från 1 januari 2013 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
VA-avdelningen 

EXPEDIERAD 

~ I,~/I 
I~r 2012.2D96 
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UNDERLAG 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-07-04 

Vår beteckning 
MTN2010/81 nr 2012.1807 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Anna Darpe, VA- och avfallschef 
0171-52673 
anna.darpe@habo.se 

Bakgrund, VA-taxa 2013 

Bilaga 2 

En VA-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget av VA-avgifterna 
får endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett 
treårsintervalL 

Avgifterna för VA-verksamheten kan vara uppdelade på anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. Anläggningsavgifter syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten 
med allmänt VA Brukningsavgifter ska täcka löpande kostnader som drift och underhåll, 
personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. Anläggningsavgiften får 
aldrig vara större än fastighetens andel i den allmänna anläggningen och befriar fastighetsägaren 
från att i framtiden betala avgift för san1ma kostnad igen. Brulcningsavgifterna får inte täcka 
kostnader för utbyggnad av den allmänna anläggningen eftersom de som redan är anslutna då 
blir belastade med kostnader som enslålda fastighetsägare ska betala. 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun arralyserat de ekonomiska konsekvenserna av planerade 
investeringar för åren 2011-2015, och simulerat fr·am vilka årliga intäkter som behövs för att 
uppnå en ekonomi i balans 2014. Totalt ska VA-verksamheten i Håbo kommun investera ca 180 
mkr den nämlaste 5-årsperioden. Eftersom inga fastigheter i nuläget beräknas anslutas de 
närmaste åren, ska hela konsekvensen av de planerade investeringarna finansieras via 
brukningsavgiftema. Vidare ska utredningen ta fram förslag på nya brnkningsavgifter för åren 
2012-15 som ska täcka intäkts behovet. FördelningenmeHan fasta och rörliga intäkter ska för 
varje år ligga kvar på den nuvarande fördelningen 60 % rörliga intäkter och 40 % fasta. Enligt 
tidigare kommunalt beslut ska den största höjningen av de fasta avgifterna göras på 
lägenhetsavgiftema. 

Underlag och förutsättningar för den ekonomiska analysen 

• Driftsbudget för 201 L Driftskostnadernas uppräkning inkluderar uppräkning för inflation. 
Entreprenad- och konsultkostnader samt övriga chiftskostnader har räknats upp med 2 %, 
bränsle, energi och vatten med 5 % och personalkostnader med 3 %. I driftsbudget har Håbo 
inte kalkylerat med någon ökning av driftskostnaderna som en följd av planerade 
investeringar. Budgeterade brukningsavgifter för 2012-2014 är i modellen inte npprälrnade 
med inflationsfaktor. 

• Inga nyanslutningar beräknas vara aktnella inom de närmaste 5 åren. Därför har ingen 
beräkning av tillkommande nya brukningsavgifter eller anslutningsavgifter på grund av 
planerade utbyggnader gjorts. 

• Investel1ngsbudget för 2010-2015. Budgeterade investeringar har sOlterats per 
avskrivningstid. 

• Balans- och resultaträkning för 2010. 

• Beräknad kalkylränta har använts 4,30 %. 
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BILAGA 3 1 (1) fTJlt HÄBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012.-07-04 
Vår befeckning 

MTN2.010/81 nr 2.012, 1809 

Miljö- och teknikfölValtningen 
Miljö- och teknikfölValtningen 
Anna Darpe, VA- och avfallschef 
0171-52673 
anna,darpe@habo,se 

Förslag till VA-taxa att gälla fr om 2013-01-01 

Brukningsavgifter 

11. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 
11,1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår mervärdesskatt 
(moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 

Kronor inklusive moms 

v 
a) Grundavgift 
en fast avgift per år 876 

b) Kubilaneteravgift 
en avgift per m3 9,93 
levererat vatten 

c) Lägenhetsavg!ft 
en avgift per år och 
lägenbet för 
bostadsfastighet och 371,6 
dätmed jämställd 
fastighet 

d) Tomtyteavgift 
en avgift per år för 
varje påbörjat lOD-tal 23,2 
rn2 tomfyta för annan 
fastighet 

Endast c eller d betalas, 

S 

985,5 

14,89 

232,25 

14,5 

12. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats 

Per vatterl'tjänst Samtliga 
vattentjå:nster 

DI Dg 

219 109,5 2190 kr 

24,82 kr 

278,7 46,45 929 kr 

17,4 2,9 58 kr 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift, 
Avgift utgår med: 

En avgift per rn2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 

Övriga avgifter enligt nu gällande VA-taxa föreslås vara oförändrade. 

Kr ink!. moms 
2,19 krl m2 



............ 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-11-01 

Vår beteckning 
MTN2010/81 nr 2011.2285 

Miljö- och teknikförvallningen 
Anna Darpe, VA- och avfallschef 
0171-52673 
anna.darpe@habo.se 

VA-taxa 

Förslag till nya avgifter att gälla från 1 januari 2012 

Brukningsavgifter 

11. Brukningsavgift för bebyggda fastig heter 
11.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår mervärdesskatt 
(moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 

Kronor inklusive moms 

a) Grund«vgift 
en fast avgift per år 

b) Kubilanetel'avgijt 
en avgift per 1113 
levererat vatten 

c) Lägenhetsavgift 
en avgift per år och 
lägenhet Tdr 
bostadsfastighet och 
dä=edjämställd 
fastighet 

d) Tomtyteavgift 
en avgift per år Tor 
varje påbörjat 100-tal 
m2 tomt yta fdr annan 
fastighet 

Endast c elie,· d betalas_ 

V 

849,6 

8,45 

252,4 

15,6 

Per vattenfjänst Samtliga 
vattenijänster 

S DI Dg 

955,8 212,4 106,2 2124 kr 

12,69 - 21,14 kr 

157,75189,3 31,55 631 kr 

9,75 11,7 1,95 39 kr 

Bilaga 3 
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12. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift. 

~~ir.~~~~~~~~~~m~~~~1f~ff~~~~~~~~'f:~~~~~· 
En avgift per m2 allmän platsmark for bortledning 
av dagvatten 1,87 kr/ m2 

Övriga avgifter enlfgt nu gällande VA-taxa föreslås vara oförändrade. 

(62:. 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-12-19 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 145 KS 2011/185 

Beslut om VA-taxa gällande från 2012-01-01 och tills vidare 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2011-11-02, § 101, fi'amgår följande: 
"En V A-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och utta
get av VA-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA
huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervall. 

WSP (konsult) har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekonomiska 
konsekvenserna av planerade investeringar får åren 2011-2015, och simule
rat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i balans 
2014. Totalt ska VA-verksamheten i Håbo kommun investera ca 180 mkr 
den nämlaste 5 -årsperioden. Eftersom inga fastigheter i nuläget beräknas 
anslutas de närnlaste åren, ska hela konsekvensen av de planerade invester
ingama finansieras via brukningsavgifterna. 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 201 1-1 1-01 
Tj änsteskrivelse daterad 2011-11-01, Bilaga 2 
Förslag till VA-taxa daterad 2011-11-01, Bilaga 3. 

Nämndens beslut 
I. Föreslå att komnlUnfullmäktige antar förslag till VA-taxa, bilaga 3, att 

gälla från 1 januari 2012." 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-01 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-11-01, bilaga 2 
Förslag till VA-taxa daterad 2011-11-01, bilaga 3, MTN hidnr 

2011.2285 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2011-11-02, § 101 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2011-11-14, § 169 
Konununstyrelsens förslag till beslut 2011-11-28, § 193. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3283 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-12-19 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 145 KS 2011/185 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta förslag till VA-taxa, redovisat i MTN 
hidnr 2011.2285 och i enlighet med rniljö- tekniknämndens beslut 
2011-11-02, § 101, att gälla frå112012 -01-01 och tills vidare. 

2. Fullmäktige förklarar beslutet som omedelbmi justerat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämndel1 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3283 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-30 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3226 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Förslag om val av ledamot och ersättare till vakant plats i kom
munstyrelsen 

Sammanfattning 
I kommunstyrelsen är fdr närvarande en plats vakant fdr en ordinarie leda
mot. 

Valberedningens mutIiga nominering: 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunkansliets fdrslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse N. N. () till ordinarie ledamot i kommun
styrelsen, för resterande del av innevarande mandatperiod. 

2. Fullmäktige beslutar att utse N. N. () till ersättare i kommunstyrelsen, 
fdr resterande del av innevarande mandatperiod. 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-30 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3227 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordste'·@habo.se 

Val av ledamot till vakant plats i styrelsen för Håbo Marknads 
AB 
Sammanfattning 
En vakans föreligger som ordinarie ledamot i styrelsen för Håbo Marknads 
AB. 

Valberedningens mutliga nominering: 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse N. N. () till ordinarie ledatnot i styrelsen 
för Håbo Marknads AB, för resterande del av ilmevarande mandat
period. 



1 (1) ~HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 
2012-10-31 

Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3231 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Val av ledamot och ersättare till vakant plats kommunfullmäkti
ges demokrati beredning 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges demokratiberedning är för närvarande en plats va
kant för en ordinarie ledamot. 

Valberedningens mutliga nominering: 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse N. N. ( ) till ordinarie ledamot i kommun
fullmäktiges demokratiberedning, för resterande del av innevarande 
mandatperiod. 

2. Fullmäktige beslutar att utse N. N. ( ) till ersättare i kommunfullmäkti
ges demokratiberedning, för resterande del av innevarande mandatperi
od. 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-31 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3232 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges beredning för "Vision 
2030" 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-09-24 att inrätta en fullmäktigeberedning 
för arbetet med "Vision 2013". Vid samman tillfålle valdes de ledamöter 
som ingår i beredningen. Någon företrädare för Folkpartiet (FP) nominera
des emellertid inte. Ledamöterna i beredningen ska alltså kompletteras med 
en ledamot som företräder Folkpartiet. 

Valberedningens mutliga nominering: 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse N, N, ( ) till ledamot i kommunfullmäktiges 
beredning för framtagande av "Vision 2013", 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-30 

Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3213 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

. ---Amudt lJ . 
Förslag om beviljande av begärt entledigande från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige - Börje Karlsson (FP) 

I skrivelse avsäger sig Börje Karlsson uppdraget som ersättare i kommun
fullmäk1ige. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2012-10-16. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bevilja Börje Karlsson (FP) begärt entledigande 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäk1ige uppdrar till kOlmnunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län, med begäran om att länsstyrelsen utser en ersättare i kom
munfullmäktige, efter Börje Karlsson (FP). 
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Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 

för Folkpartiet Liberalerna i Håbo. 

Börje Karlsson 

Bålsta 2012-lo-ll 
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Börje Karlsson 
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